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Jegyzőkönyv 
 
Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én 
a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 
 
Jelen vannak: 
Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos István, Bereczki Lászlóné, Boda 
István, Erdősi János, Fazekas Zoltán, Halászné Berecz Tünde, Kiss Sándor, 
Kovács Béla, Kovácsné Keller Ildikó, Nagybalyi Géza, Nyerges Tibor, Obbágy 
Csaba, Riz Gábor, Strohmayer László, Szabóné Ottmájer Zsuzsanna, Szalári 
István, Tartó Lajos, Tóth Csaba, Varga Gábor, Vitális István, Zsolnai Piroska 
képviselők 
 
Távol voltak: 
Tóth Melinda képviselő 
 
Jelen van továbbá: 
Dr. Almási Csaba   mb. jegyző 
Dr. Babus Magdolna  PH. Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
Krokavecz Györgyné  PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője 
Kovács-Hagyó Zoltán PH. Pénzügyi Osztály vezetője 
Béri Lászlóné   PH. Oktatási, Művelődési és Sport Osztály  

 mb. vezetője 
Dr. Sztronga Eszter PH. Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi 

Osztály mb. vezetője 
Kovács György   PH. Építéshatósági és Műszaki Osztály vezetője 
Kiss Lajos PH. Településfejlesztési és Stratégiai Osztály 

mb. vezetője 
Dudásné Balázs Zita  PH. Humánpolitikai Osztály vezetője 
Berki Lajos    ÓVCKÖ elnöke 
Krokavecz György  ÓVSZKÖ elnöke 
Lipárdiné Ország Erzsébet Ózdi Közélet főszerkesztője 
Szerencsés János   Ózdi Városi Televízió Kht. ügyvezető főszerkesztője 
Skarupa Ferenc   rendőr alezredes, személyzeti osztályvezető 
      BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság 
Dr. Varga László   rendőr alezredes, kapitányságvezető 
      Ózd Városi Rendőrkapitányság 
Dr. Szemere Endre  ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
Suszter Sándor   Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
Kocsis Tibor   BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt.  
 képviseletében 
Ihász Zoltán    BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt.  

Ózdi Üzemigazgatója 
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Tengely András    ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
Dr. Kormos Imre   ÓZDSZOLG Kht. Felügyelő Bizottságának elnöke 
Szent-Királyi László  tűzoltó alezredes Ózd Város Hivatásos 
      Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 
Varga Gyula   Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezetője 
Görömbölyi László  médiaszakértő 
Tóth Attila    Ózdi Városi Televízió Kht.  
      Felügyelő Bizottságának elnöke 
Szabó Józsefné   pályázó 
Ribárszki Anna   pályázó 
Halász Károlyné   Virág Úti Óvoda intézményegység vezetője 
dr. Eszenyi Géza   Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója 
Borbély Judit   jegyzőkönyvvezető 
 
Benedek Mihály köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes. Bejelenti, a mai képviselő-testületi ülésen Tóth Melinda 
képviselő asszony nem tud részt venni egyéb elfoglaltsága miatt. Az előre 
kiküldött napirendi pontokhoz az alábbi módosítást és kiegészítést javasolja. Az 
5.) napirendben szereplő „Javaslat Ózd Város Önkormányzatának a 2008-2014. 
időszakra vonatkozó Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és 
Intézkedési Tervén végrehajtott módosítások elfogadására, valamint tájékoztató 
a TÁMOP 3.3.2 „Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása” 
című pályázat benyújtásáról” szóló napirendet javasolja levenni, helyette egy új 
napirend kerülne megtárgyalásra „Javaslat az Almási Balogh Pál Kórház 
járóbeteg-szakellátása vonatkozásában teljesítményvolumen átcsoportosítására” 
címmel. További két napirendi pontot is javasol felvenni 9/a.) napirendként a 
„Javaslat az ózdi Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Alapító 
Okiratának módosítására és egységes szerkezetben történő elfogadására” című, 
10/a.) napirendként „Javaslat az Észak-magyarországi Regionális Képző 
Központ Alapító Okiratának módosítására” című előterjesztéseket. Ülés előtt 
kiosztásra került még egy előterjesztés „Javaslat az Ózd város – Farkaslyuk 
község Szennyvíz-hálózat és Szennyvíz-tisztító telep Fejlesztési Önkormányzati 
Társulás társulási megállapodásának elfogadásáról szóló, 258/KH/2008.(XI.20.) 
sz. határozat módosítására” címmel, ezt az előterjesztést a bizottságok 
javaslatára ma nem tárgyalja meg a Képviselő-testület. Tájékoztatja a testületet, 
hogy a „Javaslat a 2009. január 1-től létrehozandó Ózdi Kommunikációs 
Nonprofit Kft. főszerkesztője megválasztására” című 16.), valamint a „Javaslat 
az Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői 
megbízására” című, 17.) napirendi pontot zárt ülésen tárgyalják meg. Mivel a 
napirendhez nincs több észrevétel, kéri a szavazást annak elfogadásáról, az 
elhangzott módosításokkal együtt. 
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A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet 
fogadja el: 
 
Napirend: 
 
1.)  Ózd Város Önkormányzatának …/2008.(…) sz. rendelet-tervezete a 

Rendőrség hivatásos állománya letelepedésének lakástámogatásáról 
 

Előterjesztő:  Polgármester 
 
2.)  Ózd Város Önkormányzatának …/2008.(…) sz. rendelet-tervezete az 

önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó 
területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló 19/2004.(IV.15.) 
számú rendelet módosításáról 

 
Előterjesztő:  Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 

Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
3.)  Ózd Város Önkormányzatának …/2008.(…) sz. rendelet-tervezete a 

köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő 
tevékenységről szóló 1992. évi 16. sz. rendelet módosításáról 

 

Előterjesztő:  ÓHG Kft. ügyvezetője 
 
4/a.) Ózd Város Önkormányzatának …/2008.(…) sz. rendelet-tervezete a helyi 

autóbusz közösségi közlekedés díjáról 
 

Előterjesztő:  Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság elnöke 
 
4/b.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN 

Személyszállítási Rt. között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási 
szerződés módosítására 

 
Előterjesztő:  Polgármester 

 
5.)  Javaslat az Almási Balogh Pál Kórház járóbeteg-szakellátása 

vonatkozásában teljesítményvolumen átcsoportosítására 
  

Előterjesztő:  Polgármester 
  
6.)  Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. évi 

munkatervére 
 

Előterjesztő:  Polgármester 
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7.)  Javaslat az ÓZDSZOLG Kht. tevékenységi körének módosítására 
 

Előterjesztő:  Polgármester 
 
8.) Javaslat az Ózd Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 

teljesítményértékelésének alapját képező célok meghatározására 
 

Előterjesztő:  Polgármester 
 
 
9.)  Javaslat a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező 

önkormányzati célok meghatározására 
 

Előterjesztő:  Polgármester 
 
9/a.) Javaslat az ózdi Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Alapító 

Okiratának módosítására és egységes szerkezetben történő elfogadására 
 

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság Elnöke 
 

10.)  Javaslat a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás módosított alapító 
okiratának, valamint az alapításról és működtetésről szóló módosított 
megállapodásnak az elfogadására 

 
Előterjesztő:  Polgármester 

 
10/a.) Javaslat az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ Alapító 

Okiratának módosítására 
 

Előterjesztő:  Polgármester 
 
11.)  Javaslat a korszerű berendezéssel történő közvilágítási szolgáltatásra 

vonatkozó Megállapodás megkötésére 
 

Előterjesztő:  Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
12.)  Javaslat a panelfelújítási program hitelfelvételéhez a 173/KH/2006.(IX.14.) 

számú határozatban felajánlott ingatlanfedezet módosítására 
 

Előterjesztő:  Pénzügyi Bizottság elnöke 
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13.)  Javaslat a vagyonkezelésbe átadott nem lakáscélú ingatlanok rekonstrukciós 
és felújítási munkáira 

 
Előterjesztő:  ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

 
14.)  Javaslat a vagyonkezelésbe átadott víziközmű vagyon 2009. évben képződő 

értékcsökkenésének felhasználására 
 

Előterjesztő:  Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
 
15.) Javaslat az Ózdi Városi Televízió Kht. jövőbeni tevékenységének és 

működési feltételeinek meghatározására, valamint az átalakuló társaság 
Alapító Okiratának elfogadására 

 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
16.) Javaslat a 2009. január 1-től létrehozandó Ózdi Kommunikációs Nonprofit 

Kft. főszerkesztője megválasztására  
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
17.)  Javaslat az Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda 

intézményvezetői megbízására  
 

Előterjesztő:  Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke 
 
18.)  Javaslat önkormányzati vezetőt érintő személyi kérdésre  
 

Előterjesztő:  Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 
 

-.-.- 
 

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

-.-.- 
 

1.) napirend 
 
Ózd Város Önkormányzatának …/2008.(…) sz. rendelet-tervezete a Rendőrség 
hivatásos állománya letelepedésének lakástámogatásáról 
 
Kiss Sándor köszönti Skarupa Ferencet, a BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság 
személyzeti osztályvezetőjét, valamint dr. Varga Lászlót az Ózd Városi 
Rendőrkapitányság vezetőjét. 
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Benedek Mihály elmondja, ez a rendelet-tervezet folytatása annak a munkának, 
amelyet a Képviselő-testület bölcsen és egyértelműen fogalmazott meg, amikor 
prioritásnak tekintette Ózd és környéke közbiztonságának javítását. Ez a 
rendelet segíti a Rendőrség állományának bővítését és hozzájárulhat ahhoz, 
hogy a jelenlegi állományban lévőkből kevesebben menjenek el a városból. Kéri 
a testületet, támogassa a rendelet-tervezetet hozzájárulva ahhoz, hogy egy 
kiegyensúlyozott állomány legyen a Rendőrségnél.  
 
Dr. Almási Csaba módosító javaslatot tenne, mely szerint az 5. § (1) 
bekezdésének harmadik alpontjánál a „felépített, illetve megvásárolt” 
szövegrész helyett, „támogatott” szövegrész kerülne, a negyedik alpontnál pedig 
„a vissza nem térítendő támogatással épült, vagy vásárolt lakást a 
használatbavételi engedély kiadásától vagy az adás-vételi szerződés 
megkötésétől” szövegrész helyett „a támogatott ingatlant a támogatás 
folyósításától” szövegrész kerülne be, mivel az összefoglaló megnevezés 
célszerűbb lenne és valamennyi élethelyzetet magába foglalna. Javasolja 
továbbá, hogy ugyanezen bekezdésnél a francia bekezdések helyett a.), b.), c.) és 
d.) pontok lennének egyrészt a jogalkotói törvénynek megfelelően lenne 
meghatározva, másrészt pedig a módosítás miatt célszerűbb így.  
 
Nagybalyi Géza: az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Fazekas Zoltán: a Közrendvédelmi Bizottság is megtárgyalta az anyagot, 
meghallgatta Rendőrkapitány úr kiegészítését, amelyben tájékoztatta a 
Bizottságot a nyomasztó létszámgondokról. Örömmel fogadták az előterjesztést 
és egyhangúlag elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek.  
 
Kiss Sándor kérdezi a Polgármester urat, mint előterjesztőt, elfogadja-e a 
módosításokat? 
 
Benedek Mihály: elfogadja. 
 
Kiss Sándor kéri a szavazást a rendelet-tervezet elfogadásáról az elhangzott 
módosításokkal együtt. 
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A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja 
 
 

Ózd Város Önkormányzatának 
33/2008.(XII.10.) számú rendeletét 

a Rendőrség hivatásos állománya letelepedésének lakástámogatásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Rendőrség hivatásos állománya letelepedésének lakástámogatásáról a következő 
rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 

(1) Ózd város közbiztonságának megtartása, illetve javítása érdekében a 
rendőrség hivatásos állományú tagjainak Ózdon történő letelepedését, 
valamint a meglévő hivatásos állomány megtartását pénzbeli támogatással is 
elő kell mozdítani. A támogatásra fordítható összeget az önkormányzat 
határozza meg. 

 
(2) A rendelet célja: anyagilag elősegíteni a Rendőrség hivatásos állományú 

tagjai számára lakás vásárlását, építését Ózdon, amennyiben a lakásban fele 
részben tulajdonjogot szereznek, illetve a már meglévő lakás bővítését, 
felújítását, a meglévő lakáson  fennálló hiteltartozás csökkentését, 
amennyiben az ingatlanban  legalább fele részben tulajdonosok.   
 

(3) A támogatás formája: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás. 
 
(4) A támogatás egy személynek csak egyszer adható. 
 
(5) A támogatásra fordítható összeg 2009. évben vásárlásra és építésre 5 M Ft, 

bővítésre, felújításra, a meglévő hiteltartozás csökkentésére 2.5 M Ft. A 
következő években a felhasználható összeg nagysága a költségvetési 
rendeletben kerül meghatározásra. 

 
(6) A támogatásra rendelkezésre álló összegek az (2) bekezdésben meghatározott 

célok között átcsoportosíthatóak. 
 
(7) A tárgyévben fel nem használt összeg a következő évben felhasználható.  
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2. § 
 
(1) Vissza nem térítendő pénzbeli támogatásban részesülhetnek ingatlan 

vásárlásra illetve építésre azok a felsőfokú vagy középfokú rendészeti 
végzettséggel rendelkező munkavállalók, akik az Ózdi Rendőrkapitányság ( a 
továbbiakban: Rendőrkapitányság) hivatásos állományában teljesítenek, 
illetve vállalnak szolgálatot és: 
a) Ózd városban lakást építenek és jogerős építési-engedéllyel rendelkeznek, 

vagy 
b) Ózd Városban lakást vásárolnak és érvényes adás-vételi szerződéssel 

rendelkeznek és a kérelem benyújtásakor még nem rendelkeztek Ózdon 
más lakástulajdonnal, 

 
(2) Az építési engedély kiadása, illetve az adás-vételi szerződés létrejöttének 

időpontja a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül kell hogy legyen. 
 

(3) A kérelmezőknek be kell mutatni a Rendőrkapitánysággal a szolgálati 
viszony létrejöttét igazoló dokumentumokat, és vállalni kell, hogy a 
támogatási szerződés megkötésétől számított 5 éven át a Rendőrkapitányság 
hivatásos állományában teljesítenek szolgálatot.  
 

(4) Benyújthatják a vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra igényüket azok is, 
aki bemutatják az Ózdi Rendőrkapitányság fogadónyilatkozatát, de a 
támogatásra csak akkor lesznek jogosultak, ha a Rendőrkapitányság 
hivatásos állományú tagjai lesznek, és vállalják, hogy a támogatási szerződés 
megkötésétől számított 5 éven át a Rendőrkapitányság hivatásos 
állományában teljesítenek szolgálatot. 

 
3. § 

 
Vissza nem térítendő pénzbeli támogatásban részesülhetnek lakás bővítésére, 
felújítására illetve a már meglévő hiteltartozásuk csökkentésére azok a felsőfokú 
vagy középfokú rendészeti végzettséggel rendelkező munkavállalók, akik már a 
Rendőrkapitányság hivatásos állományának tagjai, de vállalják, hogy a 
támogatási szerződés megkötésétől számított 5 éven át a Rendőrkapitányság 
hivatásos állományában teljesítenek szolgálatot. 
  

4. § 
 
(1) A támogatás mértéke építéshez, vásárláshoz:         1 M Ft. 

Bővítésre, felújításra, a már meglévő hiteltartozás csökkentésére 500 E  Ft. 
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(2) Vissza nem térítendő támogatás iránti igényeket a Rendőrkapitányságon kell 
benyújtani az elbíráláshoz szükséges mellékletekkel együtt. A 
Rendőrkapitányság véleményével ellátott kérelmeket a Közrendvédelmi 
Bizottság megtárgyalja és javaslatot tesz a polgármesternek a támogatás 
odaítélésére. 
 

(3) A támogatás felhasználását a jogosult az erre vonatkozó dokumentumokkal a 
támogatás átutalását követő három hónapon belül a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi Osztályon köteles igazolni.  
Amennyiben a jogosult a támogatást a megadott határidőig nem használja fel, 
illetve nem a megjelölt célra használja, a jogosultsága megszűnik. 

 
5. § 

 
(1) A támogatás visszatérítésének feltételeit szerződésben kell rögzíteni. A 

szerződésnek – egyéb szerződési elemeken túl – kötelezően tartalmaznia kell, 
hogy a jogosult: 

a.) milyen célra kapott vissza nem térítendő támogatást, 
b.) a kapott támogatást büntetőjogi felelőssége terhe mellett kizárólag a 

megjelölt célra használja fel, 
c.) hozzájárul ahhoz, hogy a támogatott ingatlanra a kapott támogatás 

erejéig jelzálogjog, illetve elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön 
Ózd Város Önkormányzatának javára bejegyzésre, 

d.) amennyiben a támogatott ingatlant a támogatás folyósításától számított 
5 éven belül elidegeníti, vagy olyan alacsonyabb értékű lakásingatlanra 
cseréli el, amelynek értékkülönbözete a támogatás összegét 
meghaladja, vagy a megadott határidőn belül építési kötelezettségének 
nem tesz eleget, vagy a Rendőrkapitánysággal fennálló hivatásos 
szolgálati viszonya a támogatási szerződés megkötésétől számított 5 
éven belül a támogatott hibájából, illetve kezdeményezésére 
megszűnik, vagy megszüntetésre kerül, a támogatási szerződésben 
meghatározott módon a kapott vissza nem térítendő pénzbeli 
támogatást egy összegben a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat 
mellett visszafizeti. 

 
(2) Amennyiben a támogatott az (1) bekezdésben nem említett eseteken kívül a 

támogatás összegét 5 év előtt egy összegben visszafizeti, abban az esetben a 
mindenkor érvényes jegybanki alapkamatot is meg kell fizetnie. 

 
6. § 

 
(1) Az igénylővel a támogatás nyújtásának feltételeit tartalmazó szerződést a 

polgármester köti meg. 
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(2) A szerződésből eredő jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban felmerült 

kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
rendelkezései az irányadóak. 

 
7. § 

 
(1) Az azonos feltételekkel rendelkező igénylők esetében, illetve az 1. § (5) 

bekezdésében meghatározott összeget meghaladó igények esetén először az 
igényt korábban benyújtók részesülnek támogatásban.  Az 1. § (5) 
bekezdésében meghatározott keretösszeg felhasználása után további 
támogatás nem nyújtható. 

 
(2) Ezen rendelet 2009. 01. 01. napján lép hatályba. 
 
 

-.-.- 
 

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

-.-.- 
 

2.) napirend 
 
Ózd Város Önkormányzatának …/2008.(…) sz. rendelet-tervezete az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó 
területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló 19/2004.(IV.15.) számú 
rendelet módosításáról 
 
Erdősi János: az előterjesztésben a szokásos évi rendeletmódosítás szerepel. Az 
önkormányzati tulajdonú lakások díját átlagosan 8 %-kal kívánják megemelni. 
Ettől eltérés egy esetben van, a Bolyky Tamás út 15. szám alatti Öregek-Fiatalok 
Házánál, ahol nagy a közös használatú helyiségek alapterülete és ezek fűtés, 
illetve villamosenergia díjnövekedését is érvényesíteni szeretnék. Itt az 
átlagosnál magasabb mértékű bérleti díj növekedést javasolnak. Az előterjesztést 
a Gazdaságfejlesztési, a Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint a Pénzügyi 
Bizottság megvitatta és 4 ellenvélemény mellett elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek.  
 
Nagybalyi Géza: az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
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Vitális István megjegyzi, az Erdősi képviselő úr által említett 4 ellenvélemény a 
képviselőcsoportjuk részéről történt és ennek magyarázata, hogy az inflációt 
meghaladó 8 %-os díjemelést nem támogatják. Elhangzott még részükről a 
bizottsági ülésen, hogy értik a díjemelés célját, hiszen a lakások állapota, állaga 
miatt azok felújítást igényelnek és a díjemelés célja ezen felújítások végrehajtása 
az Önkormányzat által. Mindazonáltal az előző testületi ülésen döntöttek a fűtési 
díj 20 %-os emeléséről is és lehet, hogy nem most kellene a bérleti díjakon is 
ilyen mértékű emelést végrehajtani. Ráadásul a mai ülésen több díjemelést 
tartalmazó előterjesztés is megtárgyalásra kerül.  
 
Benedek Mihály kéri a szavazást a rendelet-tervezet elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 17 igen, 5 nem szavazattal, tartózkodás nélkül 
megalkotja 
 
  

Ózd Város Önkormányzatának  
34/2008. (XII.10.) sz. rendeletét 

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek,  
az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló  

19/2004. (IV.15.) sz. rendeletének módosításáról 
 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) 
bekezdésében és a 36. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Ózd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint 
ezek bérleti díjáról szóló 19/2004. (IV. 15.) számú rendeletét (továbbiakban: 
Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:  
 

1. § 
 

A Rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„Az Önkormányzat Lakásügyi Társadalmi Bizottságot működtet.” 
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2. § 
 

A Rendelet 5.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(6) A lakásbérleti szerződést a lejártát megelőző 30 napon belül további 5 évvel 
a bérbeadó akkor is meghosszabbíthatja, ha a bérlő jövedelmi viszonyai nem 
felelnek meg e rendelet 54. §-ában foglaltaknak, de a bérlőnek a lakásbérleti 
jogviszonyával összefüggő tartozása vagy egyéb közüzemi díj tartozása nincs és 
a bérleti szerződésből eredő kötelezettségeinek korábban is szerződésszerűen 
eleget tett.” 

 
3. § 

 
A Rendelet 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások bérleti díja:  

a) összkomfortos lakás esetén:   145 Ft/ hó/m2 + ÁFA 
b) komfortos lakás esetén:   125 Ft/ hó/m2 + ÁFA 
c) félkomfortos lakás esetén:     64 Ft/ hó/m2 + ÁFA 
d) komfort nélküli lakás esetén:     40 Ft/ hó/m2 + ÁFA” 

 
4. § 

 
A Rendelet 44.§ (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„c) épülettakarítás” 
 

5. § 
 

A Rendelet 44.§ (3) bekezdésének f) pontja hatályát veszti. 
 

6. § 
 

A Rendelet 45. § (2) és (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 
 
„(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő, pályázati eljárás útján bérbe adott 

lakások bérleti díja:  
a) összkomfortos lakás esetén:    239 Ft/ hó/m2 + ÁFA 
b) komfortos lakás esetén:   205 Ft/ hó/m2 + ÁFA 
c) félkomfortos lakás esetén:   105 Ft/ hó/m2 + ÁFA 
d) komfort nélküli lakás esetén:     66 Ft/ hó/m2 + ÁFA 
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(3) A Széchenyi terv Lakásprogramja keretében létesített, pályázati eljárás 

útján bérbe adott, költségalapon meghatározott lakbérű lakások alaplakbére:  
Ózd, 48-as út 5-7. szám:    334 Ft/ hó/m2 + ÁFA 
Ózd, Bartók Béla út 2. szám:   344Ft/ hó/m2 + ÁFA” 

 
7. § 

 
A Rendelet 53. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„A polgármester jogosult évente öt önkormányzati lakásra bérlőt jelölni. A 
bérbeadás feltételeire e rendelet 54-54/A. §-ait értelemszerűen kell alkalmazni.  
 

8. § 
 

A Rendelet 54/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) Az óvadék mértéke a bérlakás komfortfokozatától függően a következő: 

összkomfortos :   4000 Ft/ m2 
komfortos :    3000 Ft/ m2 
félkomfortos :   2500 Ft/ m2 
komfort nélküli:   1500 Ft/ m2 ” 

 
9. § 

 
A Rendelet 63. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 
„Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és az ezekhez tartozó területek 
bérbeadó jogait a Képviselő-testület által megbízott üzemeltető, illetve bérbeadó  
- a lakások többségére tekintettel különösen az ÓZDSZOLG Kht. -, az 
Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakáscélú helyiségek, valamint az 
ezekhez tartozó területek bérbeadói jogait a Képviselő-testület által megbízott 
üzemeltető, illetve bérbeadó – a helyiségek többségére tekintettel különösen az 
ÓZDINVEST Kft. és az ÓZDSZOLG Kht.– gyakorolja. 
 

10. § 
 

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.  
 

11. § 
 

Jelen rendelet 1-2. §-a, 4-5. §-a, 7. §-a, 9. §-a a kihirdetés napján, a 3. §, 6. §, 8. 
§, és 10. § 2009. január 1-én lép hatályba. 
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Melléklet 
a 34/2008. (XII.10.) sz. rendelethez 

 
„1. sz. melléklet a 19/2004. (IV.15.) sz. rendelethez” 

 
Az önkormányzati bérlakások alaplakbérén felül nyújtott különszolgáltatások díjai 
 
1.)  Beépített bútorhasználat: 
  beépített szekrény 1 m3/hó       42,- Ft + ÁFA 
  konyhaszekrény db/hó      
  - 3 részes        56,- Ft + ÁFA 
  - 2 részes (mosogatóval)      42,- Ft + ÁFA 
 Levelesláda használat:  Ft/lakás/hó     28,- Ft + ÁFA 
 Kaputelefon díja:   Ft/lakás/hó     42,- Ft + ÁFA 
 Víz- és csatornadíj 
  felosztásának díja: Ft/lakás/hó   170,- Ft + ÁFA 
 Közös tulajdonú részek 
  takarítása:  Ft/lakás/hó   705,- Ft + ÁFA 
 
2.)  Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérlője (használója) Ózd Város 

Önkormányzatának többször módosított 1992. évi 16.sz. rendeletében foglaltak szerint 
köteles a szervezett szemétszállítást igénybe venni és azt az Ózdi 
Hulladékgazdálkodási Kft részére megfizetni. 

 
3.) Szennyvízcsatornába be nem kötött bérleményekben keletkező szennyvíz és folyékony 

kommunális hulladék elszállításáról a bérlő saját költségén köteles gondoskodni. 
 
4.) Társasházban lévő önkormányzati tulajdonú lakások üzemeltetési költsége: 
 

a.) A bérlő a társasházak által megállapított, a közös tulajdonú helyiségek után 
fizetendő üzemeltetési költség 60 %-át köteles a bérbeadó részére megfizetni. 

b.) A Bolyki Tamás út 15.szám alatti épület közszolgáltatási díja (lépcsőház 
világítás, fűtés): 76 Ft/m2/hó+ÁFA. 

 
5.)  A fizetendő különszolgáltatási díj összege legalább 100,- Ft legfeljebb 5.500,- 

Ft/hó+ÁFA/lakás között lehet az épület felszereltségétől függően. 
 
6.)  A bekötési fővízmérő és az alvízmérők által mért fogyasztás különbségéből eredő 

vízdíj különbözet felosztása: 
a.) Azoknál az épületeknél, ahol valamennyi lakás rendelkezik érvényes alvízmérő 

órával és érvényes szolgáltatási szerződéssel, ott a vízdíj különbözet a fogyasztás 
arányában kerül felosztásra. 

b.) Azoknál az épületeknél, ahol nem rendelkezik minden lakás hitelesített alvízmérő 
órával és érvényes szolgáltatási szerződéssel, ott a vízdíj különbözet 
létszámarányosan kerül felosztásra. 
Az alvízmérő órák előírt időszakonkénti hitelesítése a bérlő kötelessége. 
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3.) napirend 
 
Ózd Város Önkormányzatának …/2008.(…) sz. rendelet-tervezete a 
köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről 
szóló 1992. évi 16. sz. rendelet módosításáról 
 
Benedek Mihály köszönti Suszter Sándort az Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. 
ügyvezetőjét. 
 
Erdősi János: a Gazdaságfejlesztési, a Városfejlesztési és –üzemeltetési, 
valamint a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 12 igen és 3 
ellenszavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Bejelenti, hogy a 
Felügyelő Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és mivel összhangban van 
azzal a koncepcióval, amelyet 2 éve fogadtak el, ezért elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek.  
 
Riz Gábor: mindenkit érintő témáról van szó és mindenki láthatja, hogy a 
szemetet kulturált módon el is szállítják, de a városon kívül az út mentén, erdő 
szélén illegális szeméthalmokat lehet látni. Azonban az előterjesztés az 
elszállításról szól. Az ÓHG Kft. 11,3 %-os díjemelést kér a hulladék jövő évi 
kezeléséért, viszont 2008-ban az inflációs ráta 6,2 % volt, 2009-ben a 
prognosztizált 4 %, illetve 3,8 % lesz, nem pedig 11,3 %. A reálkeresetek 
növekedése 0,7 % lesz. Az üzemanyag ára ebben az évben 140 $-ról 40 $-ra 
csökkent, ami kb. fél éves csúszással realizálódik. Kérdése, ezek az adatok hogy 
állnak összhangban a 11,3 %-os emeléssel? Már hónapok óta kész van egy 
korszerűnek mondott átrakó létesítmény, amely azóta sem üzemel. Mennyibe 
kerül ez a városnak és mennyibe kerül ez az előfizetőknek? Milyen módon 
alakította az árképzését a cég akkor, amikor az előfizetők száma ebben az évben 
még növekedett is a társult települések lakóinak számával? Végezetül egy 
személyes dolgot jegyez meg. A közeli napokban kapott egy levelet, amelyben 
felszólították arra, hogy be nem fizetett szemétszállítási díját azonnal fizesse be, 
különben megbüntetik. Majd pár nappal később kapott egy újabb levelet, 
amelyben leírják, hogy adminisztrációs hiba folytán tévesen postázták ki a 
fizetési felszólítást és tekintse azt tárgytalannak, majd elnézést kérnek az okozott 
kellemetlenségért. Ezzel kapcsolatos utolsó kérdése, hány ember kapott ilyen 
levelet és milyen formában jutott hozzá a behajtó cég az adataihoz és a jövőben 
várható-e még ilyen? A rendelet-tervezetet elfogadni nem tudja. 
 
Suszter Sándor válaszában elmondja, valóban egy kellemetlen incidens történt, 
amely a szerződött partnerük a Credit Inform Kft. adminisztrációs hibája 
következtében állt elő. Ebben a hibában azért a felelősség a céget is terheli, ezt 
vállalják is és haladéktalanul megkezdték a korrigálást. Kérdésként hangzott el, 
hogy hányan kaptak ilyen levelet. Kb. 200 ügyfélnek ment ki téves fizetési 
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felszólítás, amire a Credit Inform Kft. írásban rögtön reagált, a cég pedig egy 
televízióban megjelent közlemény formájában kért elnézést, illetve aki 
személyesen felkereste az ÓHG Kft-t, annak az elnézéskérés mellett megfelelő 
magyarázatot is adtak. Hibát megmagyarázni nem lehet, csak korrigálni, éppen 
ezért itt is megismétli az elnézéskérést és hozzáteszi, természetesen ebben az 
esetben a fizető ügyfelek felé semmilyen követelése nincs az ÓHG Kft-nek sem 
önállóan, sem a behajtó cégen keresztül. A hiba abból adódott, hogy a 
Társaságnak több, mint 20 M Ft tartós kintlévősége halmozódott fel az elmúlt 
időszakban és ennek csökkentése érdekében vették fel a kapcsolatot egy 
pénzbeszedésre szakosodott céggel. Megjegyzi pontosításként, nem behajtást 
végeznek, hanem megkísérlik a pénz beszedését. Amennyiben ez nem sikerül, 
akkor kell sort keríteni a bírósági végrehajtás intézményének igénybevételére. 
Csupán azt szeretnék, ha a Kft., a működőképességének megtartása érdekében 
hozzájusson ahhoz a kintlévőséghez, ami megilleti az elvégzett munka alapján. 
A jövőben szeretnék elkerülni a hasonló tévedések lehetőségét, így a januártól 
kiküldött számlákon minden ügyfelet tájékoztatni fognak arról, hogy a cég 
nyilvántartása szerint van-e tartozása. Az előterjesztéssel kapcsolatban 
elmondja, az emelés nem az inflációhoz van igazítva. A Sajó-Bódva Völgye 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak volt egy korábbi ajánlása, ami 
értelmében erre az évre ürítésenkénti 335 Ft díj elérése kívánatos. A Képviselő-
testületnek már volt az előző időszakban ebben egy állásfoglalása, és a jelenlegi 
előterjesztés ennek mindenben megfelel. Ez az összeg szükséges ahhoz, hogy a 
cég működőképességét fenntarthassa, illetve a jövőbeni fejlesztését 
mértéktartóan biztosítani tudja. Az időközben bekövetkezett gazdasági 
változások, üzemanyagár csökkenések és egyéb tényezők jelentősen nem 
befolyásolhatják a munkát, hiszen a korábbi díjemelésekbe nem volt beépítve a 
jelentős növekedés, annak káros hatásait később kellett elszenvedni. Az 
előterjesztés számszaki adatainál lehet látni, hogy mértéktartó nyereség van 
betervezve ebbe a kalkulációba. Amennyiben a kedvező folyamat – például az 
üzemanyagár csökkenés – tovább folytatódik, akkor több lesz a keletkező 
nyereség, ami azért lenne jó, mivel a cég lehetőséget kapott arra, hogy 
telephelyet fejlesszenek és a pályázati támogatás mellett 50 %-os önerőt kell 
biztosítani a Kft-nek. Ez a beruházás is Ózdot fogja gazdagítani és a 
munkafeltételeiket fogja javítani. Az Ózdon történő hulladékszállítást érintő 
elismerő szavakat megköszönve jelzi, az országutak mentén és egyéb helyen 
lévő szeméttel objektív okok miatt nem tudnak foglalkozni. Természetesen 
beletartozik a munkájukba a szemléletformálás és talán ez segít valamit ezen a 
problémán. Nagy fájdalma a cégnek, hogy húzódik a centeri átrakó állomásnak 
az üzembe helyezése. Ennek oka az engedélyezési eljárás elhúzódása. A 
realitáshoz hozzátartozik, hogy az engedélyezési eljárás lebonyolítása a Sajó-
Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás feladat- 
és hatásköre. Tudomása szerint az elmúlt héten megtörtént az eljáró 
önkormányzat felé a hiánypótlások benyújtása is, tehát a használatbavételi 
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engedély rövidesen kiadásra kerülhet. Ezt követően az Észak-magyarországi 
Környezetvédelmi Felügyelőség engedélyét kell még bevárni, ami a teljes 
előkészítettség állapotába van. A használatbavételi engedélyt várják még ők is, 
hogy a saját engedélyüket kiadják. Ezt követően minden akadály elhárul az elől, 
hogy használni tudják ezt a berendezést. Bízik benne, hogy ez januárra már 
bekövetkezik. Egyébként megjegyzi, az átrakóval kapcsolatos költségek 
minimálisak, hiszen csak az őrzésről kell gondoskodni és a nyári időszakban a 
terület rendbetételét kellett megoldani.  
 
Vitális István: ügyvezető úr hozzászólásában utalt rá, hogy a Sajó-Bódva 
Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak volt egy 
ajánlása, amivel a Képviselő-testület egyetértett. Pontosítani szeretne, miszerint 
a testület többsége értett vele egyet, a Képviselőcsoportjuk ezzel az elvvel akkor 
nem értett egyet. Annak idején, amikor a Társaság többségi tulajdona 
magánkézbe került, tisztában voltak vele, hogy az Önkormányzat mozgástere 
szűkülni fog. Most ezt érzik is, hiszen nem igazán tudják befolyásolni a díjat, 
kénytelenek tudomásul venni az emelést. Véleménye szerint jelentős összegű 
plusz nyeresége lesz a cégnek, amit nem sajnál a cégtől, csak ebben a 
helyzetben, amikor mindenkinek össze kell húzni a nadrágszíjat, a lakosság 
fizeti meg annak az árát, hogy a Kft-nél nem lesznek pénzügyi gondok. Ezekből 
kifolyólag nem tudják támogatni az előterjesztést. 
 
Riz Gábor a választ kimerítőnek tartja, de nem elfogadhatónak. Egyetért Vitális 
képviselő úrral, nem látja beépítettnek az időközben történő változásokat. 
Fontosabbnak tartja azonban azt, hogy ma Magyarországon, amikor a gazdasági 
válság jövő évben fejti ki hatását, van egy cég, aki a lakossággal tudja 
megfizettetni a fejlesztései önrészét, miközben a vállalkozások döntő többsége 
hitelből fogja a fejlesztéseit megindítani. Javaslata Polgármester úrnak, hogy a 
11,3 %-os díjemelést, kellő önmérsékletre intve a céget, egy kicsit próbálja meg 
alacsonyabb szintre hozni. Ha ezt meg tudja tenni, támogatni fogják az 
előterjesztést.  
 
Benedek Mihály a vitát lezárja. Vitális és Riz képviselő uraknak felhívja a 
figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási törvény egyértelműen meghatározza, 
hogy mik építhetők be az árba egy ilyen társaságnál. 3 évvel ezelőtt, amikor a 
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás a 
törvény által megszabott árat tűzte ki célul, azt javasolták a 
tagönkormányzatoknak, - ami miatt mulasztásos törvénysértésbe is kerültek, - 
hogy 3 évre elcsúsztatva történjen meg a törvényi előírásnak megfelelő árszint 
bevezetése éppen azért, hogy az egy összegben történő kifizetés ne okozzon a 
szolgáltatást igénybevevőknek komoly anyagi megterhelést. Annak idején még 
volt a Társulás elnöke, és olyan állásfoglalás született, hogy az első évben a 
különbség  50 %-át,  a  második  és  harmadik évben a különbség 25 %-át fogják  
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biztosítani a társaságnak és 2010. január 1-jétől– mivel elérik a törvényi szintet 
– nem történik szolgáltatási díjemelés. Úgy gondolja, hogy ez az áremelés 
biztosítja, hogy a Társulás tagönkormányzatainál törvényi előírásnak megfelelő 
árszint kerül bevezetésre. A véleményeket megismerve kéri a szavazást a 
határozati javaslat elfogadásáról.  
 
A Képviselő-testület 18 igen, 5 nem szavazattal, tartózkodás nélkül 
megalkotja 
 
 

Ózd város Önkormányzatának 
35/2008. (XII.10.) sz. rendeletét  

a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal  
összefüggő tevékenységről szóló 

1992. évi 16. sz. rendelet módosításáról 
 

Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a 
köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről 
szóló 1992. évi 16. sz. rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. §. 
 

A Rendelet 8. §. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3)  A 2009. január 01. napjától kezdődő, egy év időtartamra vonatkozó 

díjfizetési időszakban az ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Korlátolt 
Felelősségű Társaság által alkalmazható legmagasabb díjtételek az 
alábbiak:  

            
a)   168, -   Ft/szállítási alkalom/megkezdett  0,06 m3-es edényzet    
   307, -   Ft/szállítási alkalom/megkezdett  0,11 m3-es edényzet 
   335, -   Ft/szállítási alkalom/megkezdett  0,12 m3-es edényzet  
   670, -   Ft/szállítási alkalom/megkezdett  0,24 m3-es edényzet  
 2150, -   Ft/szállítási alkalom/megkezdett  0,77 m3-es edényzet         
 3070, -   Ft/szállítási alkalom/megkezdett  1,10 m3-es edényzet         
 
 A díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
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 A közszolgáltatás igénybevevője egyidejűleg több méretű edényzetet is 

használhat. A kizárólag a 0,06 m3-es edényzetet csak az az egy vagy 
két fős háztartás veheti igénybe, amelyik ilyen méretű edényzettel 
rendelkezik. A háztartás létszámát az Országos Személyadat és 
Lakcímnyilvántartó rendszer nyilvántartása alapján kell megállapítani. 

  
b) Az utca vagy ingatlan gépjárművel való megközelíthetetlensége esetén 

a közszolgáltató által közterületre kihelyezett nagykonténer 
igénybevétele esetén alkalmazható díjtétel: 

   356, - Ft/fő/hó 
   A díjtétel az ÁFA-t nem tartalmazza. 
 

Az igénybevevők számát az Országos Személyadat és 
Lakcímnyilvántartó rendszer nyilvántartása alapján kell megállapítani. 

   
c) Nem szabványos edényzet alkalmazása esetén alkalmazható díjtétel: 
   307, - Ft/szállítási alkalom/edényzet            
   A díjtétel az ÁFA-t nem tartalmazza.    
 
d) Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek, 

gazdasági tevékenységet végzők, és vállalkozások által fizetendő 
díjtétel: 

   2792, - Ft/m3                      
   A díjtétel az ÁFA-t nem tartalmazza.    
 
e) A hulladék elhelyezésére, tárolására és átadására szolgáló edényzet 

térfogatát meghaladó hulladék gyűjtésére és átadására kizárólag a 
közszolgáltatást végző által erre a célra rendszeresített és árusított, 
ÓHG Kft. felirattal ellátott gyűjtőzsákok szolgálnak, amelyeket a 
közszolgáltató az arra igényt tartók részére az alábbi díjtétel előzetes 
megfizetése mellett biztosít: 

   356, - Ft/100 l űrtartalmú műanyag zsák. 
   A díjtétel az ÁFA-t nem tartalmazza.    
 
f) Az Ózd városi szilárdhulladék-lerakó telepen alkalmazható lerakási 

díjtétel: 
   3.500,- Ft/m3 
   A díjtétel az ÁFA-t nem tartalmazza.”    
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2. § 
 

Jelen rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg Ózd város 
Önkormányzatának a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal 
összefüggő tevékenységről szóló 1992. év 16. sz. rendeletét módosító 35/2007. 
(XII. 29.) sz. rendelete hatályát veszti. 
  

-.-.- 
 

Benedek Mihály az „Ózd Város Önkormányzatának …/2008.(…) sz. rendelet-
tervezete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díja” tárgyú 4/a.), valamint a 
„Javaslat Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási 
Rt. között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés 
módosítására” tárgyú 4/b.) napirend közös megtárgyalását javasolja, hiszen a 
témája összefügg.  
 

4/a.) és 4/b.) napirend 
 
Ózd Város Önkormányzatának …/2008.(…) sz. rendelet-tervezete a helyi 
autóbusz közösségi közlekedés díjáról 
 
Javaslat Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási 
Rt. között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítására 
 
Benedek Mihály köszönti Kocsis Tibort a BORSOD VOLÁN Személyszállítási 
Zrt. képviseletében és Ihász Zoltánt a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. 
Ózdi Üzemigazgatóját.  
 
Szalári István: a Gazdaságfejlesztési, a Városfejlesztési és –üzemeltetési 
Bizottság és a Pénzügyi Bizottság az előterjesztéseket megtárgyalta. A 4/a.) 
napirenddel kapcsolatban elmondja, a menetrendszerinti helyi autóbusz-
közlekedés díjáról szóló rendeletet 2007. december 20-i ülésén tárgyalta a 
Képviselő-testület. A mostani előterjesztés a díjat 2009. január 1-jétől 6 %-kal 
kívánja emelni. A bizottságok módosítást javasoltak az anyagban, miszerint a 3. 
§ (3) bekezdésének első sorában az „utazási igazolványt” szövegrész után be 
kell még szúrni a „vonaljegyet” szövegrészt is. Ezzel a módosítással együtt a 
bizottságok javasolják a rendelet-tervezetet, valamint a 4/b.) napirendben 
szereplő szerződés módosítást elfogadásra a Képviselő-testületnek.  
 
Nagybalyi Géza: az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztéseket és bizottságok által tett javaslattal együtt egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
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Fazekas Zoltán ismerteti, a Képviselőcsoportjuk áttekintette az előterjesztést, 
mivel lakosságot érintő díjváltozásról, valamint menetrendi változásról van szó 
benne. Kifogásolják, hogy az üzemanyagárak csökkenése nem jelentkezik ebben 
az előterjesztésben, azonban ha emelkednek, akkor erre hivatkozással emelik 
meg a díjakat. Ráadásul a menetrend változását tartalmazó anyagban szó van 
futásteljesítmény csökkenésről is. Ezekből kifolyólag a jelen állapotában nem 
tudják támogatni az elfogadását. 
 
Tartó Lajos elmondja, korábban volt egy gyakorlat, hogy mielőtt 
menetrendváltozásra kerül sor, a BORSOD-VOLÁN mindig egyeztetett az 
érintett terület képviselőjével. Ez most nem történt meg, holott a jelenlegi 
változás érinti Urajt és Susát is. Kéri igazgató urat, a jövőben történjen meg az 
egyeztetés annak érdekében, hogy tudja tájékoztatni a lakosságot a menetrendi 
változásokról. 
 
Benedek Mihály Fazekas képviselő úrnak jelzi, hogy nem jelentős 
futásteljesítmény csökkenésről van szó, ennek is a Közgazdasági 
Szakközépiskola átköltöztetése az oka. 
 
Ihász Zoltán elmondja, a bizottsági ülésen kielemezték az előterjesztéseket. Ha 
Tartó úr eljön oda, akkor állt volna a rendelkezésére. Valóban nem keresték meg 
előtte az uraj-susai járat módosítás miatt a képviselő urat, de bízott benne, hogy 
a bizottsági ülésen tudnak beszélni róla. Az uraji menetrendben minimális és 
ésszerű változások történek. Sajnálatosnak tartja, de egy autóbusz fenntartása 
nem csak üzemanyagköltségből áll. Valóban csökkeni fog az üzemanyagár, de 
nekik olyan szerződésük van a MOL-lal, hogy átlagáron kapják az üzemanyagot 
és a csökkenés hatása csak a jövő év második felében fog érvényesülni. Tény, 
hogy akkor költségcsökkentő hatása lesz. Ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy 
ez a mostani díjemelés nem biztos, hogy elégséges lesz az eszközpark olyan 
színvonalú fejlesztésére és karbantartására, hogy 2012-ig – amíg a szerződés 
érvényben van – rendelkezésre tudjanak állni vele. Abban az esetben, ha 
eredmény mutatkozik a gazdálkodásban, akkor azt az autóbuszok felújítására 
fogják fordítani, ami 10-20 M Ft-ot jelent egy buszra vonatkozóan. A 
futásteljesítmény csökkenésével kapcsolatban kifejti, a kalkulációból látszik, 
hogy napi 9 km-rel kevesebb az a futásteljesítmény, amit a 2009. évi menetrend 
tartalmaz. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy abban az esetben, ha a jövőben a 
zsúfoltság nagyobb lesz az iskola áthelyezése kapcsán a Falu térségében, akkor 
kötelességük lesz a többletkapacitás kibocsátása, ami a zsúfoltságot enyhíti. 
Hozzáteszi, nincs olyan mértékű járatleállításból fakadó csökkenés, ami szóvá 
tehető. Ha Tartó képviselő úr igényli, megkéri a kollégáját, hogy foglalja össze a 
választ, de ha elégségesnek tartja, később személyesen tárgyalhatnak.  
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Tartó Lajos elégnek tartja, ha a későbbiekben egyeztetnek. 
 
Benedek Mihály először kéri a szavazást a rendelet-tervezet elfogadásáról az 
elhangzott módosítással együtt. 
 
A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett megalkotja 
 

Ózd Város Önkormányzatának  
36/2008. (XII.10.) sz. rendeletét 

a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról 
 
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, annak végrehajtására Ózd város 
Önkormányzati Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 

 
(1) Ózd városban a helyi autóbusz közösségi közlekedésben  
 

a)  a teljesárú vonaljegy ára legfeljebb       180,- Ft/db 
 
b) a hó 1. napjától a hó 15. napjáig érvényes 

egyvonalas félhavi bérlet ára legfeljebb   1.450,- Ft/db 
 
c) a hó 15. napjától a következő hó 5. napjáig  

érvényes egyvonalas félhavi bérlet ára legfeljebb  1.890,- Ft/db 
 
d) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig  

érvényes egyvonalas havi bérlet ára legfeljebb  2.890,- Ft/db 
 
e) a hó 1. napjától a hó 15. napjáig érvényes  

összvonalas félhavi bérlet ára legfeljebb   1.970,- Ft/db 
 
f) a hó 15. napjától a következő hó 5. napjáig  

érvényes összvonalas félhavi bérlet ára legfeljebb  2.540,- Ft/db 
 
g) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig  

érvényes összvonalas havi bérlet ára legfeljebb  3.950,- Ft/db 
       
h) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig 

érvényes kétvonalas havi bérlet ára legfeljebb  3.410,- Ft/db 
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i) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig 
érvényes kombinált összvonalas havi bérlet 
ára legfeljebb       4.900,- Ft/db 

 
j) a hó 1. napjától a hó 15. napjáig érvényes  

kombinált összvonalas félhavi bérlet ára 
legfeljebb        2.470,- Ft/db 

 
k) a hó 15. napjától a következő hó 5. napjáig  

érvényes kombinált összvonalas félhavi bérlet  
ára legfeljebb       3.200,- Ft/db 

 
l) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig  

érvényes tanuló, nyugdíjas havi bérlet ára 
legfeljebb        1.200,- Ft/db 

 
m) a hó 1. napjától a következő hó 5.  napjáig  

érvényes kombinált tanuló, nyugdíjas havi 
bérlet ára legfeljebb      1.490,- Ft/db 

 
(2) A teljesárú vonaljegy a Borsod Volán Zrt. által üzemeltetett helyi járatokon 

egyszeri utazásra érvényes Ózd város közigazgatási határán belül. 
 
(3) Az egyvonalas bérlet a Borsod Volán Zrt. által üzemeltetett helyi járatok 

közül a bérleten feltüntetett jelzés szerinti járaton tarifahatáron való 
átutazással nem járó utazásokra érvényes Ózd város közigazgatási határán 
belül.  

 
Tarifahatárok: 
 
- Ózd-Uraj, Uraj út 94. sz. előtti buszmegálló, 
- Ózd, Bolyki főút 94. sz. előtti buszmegálló, 
- Ózd-Hódoscsépány, Deák Ferenc út 108. sz. előtti buszmegálló, 
- Ózd-Bánszállás, bekötő úti buszmegálló. 

 
(4) A kétvonalas bérlet a Borsod Volán Zrt. által üzemeltetett helyi járatok közül 

a bérleten feltüntetett jelzések szerinti járatokra, azok teljes vonalán érvényes 
Ózd város közigazgatási határán belül. 

 
(5) Ha azonos útvonalon más vonal járatai is közlekednek, a közös vonalszakasz 

azonos megállói között más jelzéssel érvényesített egy- vagy kétvonalas 
bérlet is érvényes Ózd város közigazgatási határán belül. 
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(6) A tanuló-, a nyugdíjas és az összvonalas bérlet a Borsod Volán Zrt. által 
üzemeltetett valamennyi helyi járatra érvényes Ózd város közigazgatási 
határán belül.  

 
(7) A kombinált tanuló-, nyugdíjas és összvonalas bérlet a Borsod Volán Zrt. 

által üzemeltetett helyi és helyközi járatokra egyaránt érvényes Ózd város 
közigazgatási határán belül.  

 
(8) A Borsod Volán Zrt. az általa közzétett utazási feltételekben foglaltak 

teljesítése esetén a bérletek árát részben vagy egészben – kezelési költség 
felszámítása mellett – visszafizeti. 

 
2. § 

 
(1) A poggyász és élő állat szállítás feltételeit a Borsod Volán Zrt. által közzétett 

utazási feltételek tartalmazzák. 
 

3. § 
 
(1) A Borsod Volán Zrt. Ózd város közigazgatási területén az általa üzemeltetett 

járatokon egyajtós felszállási rendszert alkalmaz. 
 
(2) 1.000,- Ft pótdíjat fizet az, aki az utazási feltételek megsértésével 

kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz az autóbuszban, továbbá a 
járművet beszennyezi. 

 
(3) 3.000,- Ft pótdíjat fizet az, aki az utazás alkalmával érvényes utazási 

igazolványt, vonaljegyet nem tud felmutatni, illetve olyan 
bérletigazolvánnyal (diákigazolvánnyal) kísérli meg az utazást, melynek 
értékszelvényére a bérletigazolvány (diákigazolvány)  
száma nincs feltüntetve. A pótdíjat a menetdíjon felül kell megfizetni. A 
bérletjegyek utólagos bemutatását a Borsod Volán Zrt. nem fogadja el. 

 
(4) 5.000,- Ft pótdíjat fizet az, aki az (2)-(3) bekezdésekben meghatározott 

fizetési kötelezettségének 8 napon belül nem tesz eleget. 
 

4. § 
 

(1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott díjak és a 3. §-ban meghatározott 
pótdíjak az általános fogalmi adót is tartalmazzák. 
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5. § 
 

(1) Ez a rendelet 2009. január 01. napján lép hatályba, egyidejűleg Ózd város 
Önkormányzatának a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról szóló 
29/2007. (XII.20.) számú rendelete hatályát veszti. 

 
-.-.- 

 
Benedek Mihály kéri a szavazást az Önkormányzat és a BORSOD VOLÁN 
Személyszállítási Rt. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítására 
vonatkozó javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozza: 

 
267/KH/2008. (XII.09.) számú Határozat 

 
Tárgy: Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási 

Rt. között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés 
módosítása 

 
A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozta: 
 
Az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt. 
(jelenleg BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt.) között Ózd város 
közigazgatási területére vonatkozóan 2004. december 22-én kötött 
közszolgáltatási szerződés módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 
A BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. – jelen határozat mellékletét képező 
– menetrendi javaslatát 2009. január 12-i hatállyal elfogadja, és a 2004. évi 
XXXIII. törvény 9. § (5) bekezdése figyelembevételével hozzájárul a 
közszolgáltatási szerződés – annak melléklete – módosításához.   
 
Felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
A szerződéskötés előkészítéséért: PH. Építéshatósági és Műszaki Osztály 
vezetője 
Határidő: 2009. január 12. 
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267/KH/2008. (XII. 09.) sz. határozat melléklete 
Javasolt menetrendi módosítások Ózd helyi közösségi autóbusz közlekedésében   Érvényes: 2009. január 12-től 

(A Vig.: 833 /1 /2008.  sz. levél mellékleteként, a  2004. évi XXXIII. sz. törvény alapján megkötött közszolgáltatási szerződés 2009 évi 
módosításához) 
Vonal Vkód Kj. ind. Honnan Hová Érk. Km Éves km Megjegyzés 

9660 1 X 11:28 Vasútállomás Autóbuszállomás 11:31 -1,4 -418,6 Megszüntetjük. 
9660 1 V 12:30 Vasútállomás Autóbuszállomás 12:33 -1,4 -93,8 Megszüntetjük. 
9660 1 N 11:25 Autóbuszállomás Vasútállomás 11:28 -1,4 -512,4 Megszüntetjük. 

          
Vonal Vkód Kj. ind. Honnan Hová Érk. Km Éves km Megjegyzés 

9660 1A i 7:40 Autóbuszállomás Kórház 7:45 1,8 334,8 Új járat. 
9660 1A N 13:25 Kórház Autóbuszállomás 13:30     5 perccel később közlekedtetjük 

         
Vonal Vkód Kj. ind. Honnan Hová Érk. Km Éves km Megjegyzés 

9660 1Y X 15:20 Pázmány út 150. Autóbuszállomás 15:26     5 perccel később közlekedtetjük 
          
Vonal Vkód Kj. ind. Honnan Hová Érk. Km Éves km Megjegyzés 

9660 2 i 13:35 Kórház Ruhagyár 13:55 5,9 1097,4 Új járat. 
9660 2 i 14:00 Ruhagyár Kórház 14:20 5,9 1097,4 Új járat. 
9660 2 i 7:25 Bibó István út Kórház 7:40 5,3 985,8 Új járat. 

          
Vonal Vkód Kj. ind. Honnan Hová Érk. Km Éves km Megjegyzés 

9660 2A M 13:10 Autóbuszállomás Bibó István út 13:20 -3,2 -812,8 Megszüntetjük. 
9660 2A V 13:15 Autóbuszállomás Bibó István út 13:25 -3,2 -214,4 Megszüntetjük. 
9660 2A X 13:45 Autóbuszállomás Ruhagyár 14:00 -4,3 -1285,7 Megszüntetjük. 
9660 2A M 13:20 Bibó István út Autóbuszállomás 13:30 -3,5 -889 Megszüntetjük. 
9660 2A V 13:25 Bibó István út Autóbuszállomás 13:35 -3,5 -234,5 Megszüntetjük. 
9660 2A i 7:55 Ruhagyár Autóbuszállomás 8:10 -4,3 -799,8 Megszüntetjük. 
9660 2A X 14:10 Ruhagyár Autóbuszállomás 14:25 -4,3 -1285,7 Megszüntetjük. 
9660 2A i 7:15 Autóbuszállomás Bibó István út 7:25 3,2 595,2 Új járat. 
9660 2A i 14:40 Bibó István út Autóbuszállomás 14:50 3,5 651 Új járat. 
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Vonal Vkód Kj. ind. Honnan Hová Érk. Km Éves km Megjegyzés 

9660 7 N 4:55 Autóbuszállomás Szenna 4:08     5 perccel korábban közlekedtetjük. 
9660 7 X 6:00 Autóbuszállomás Szenna 6:13     10 perccel korábban közlekedtetjük. 
9660 7 V 6:10 Autóbuszállomás Szenna 6:23     95 perccel később közlekedtetjük. 
9660 7 X 7:55 Autóbuszállomás Szenna 8:08     10 perccel korábban közlekedtetjük. 
9660 7 X 8:26 Autóbuszállomás Szenna 8:39     4 perccel később közlekedtetjük. 
9660 7 V 9:00 Autóbuszállomás Szenna 9:13     30 perccel korábban közlekedtetjük. 
9660 7 O 9:20 Autóbuszállomás Szenna 9:33     10 perccel korábban közlekedtetjük. 
9660 7 M 12:15 Autóbuszállomás Szenna 12:28     5 perccel később közlekedtetjük. 
9660 7 i 12:40 Autóbuszállomás Szenna 12:53     5 perccel korábban közlekedtetjük. 
9660 7 N 13:00 Autóbuszállomás Szenna 13:13     10 perccel korábban közlekedtetjük. 
9660 7 M 13:40 Autóbuszállomás Szenna 13:53     5 perccel később közlekedtetjük. 
9660 7 M 14:20 Autóbuszállomás Szenna 14:33     5 perccel később közlekedtetjük. 
9660 7 N 14:35 Autóbuszállomás Szenna 14:48     5 perccel később közlekedtetjük. 
9660 7 M 15:35 Autóbuszállomás Szenna 15:48     5 perccel később közlekedtetjük. 
9660 7 O 15:35 Autóbuszállomás Szenna 15:48     25 perccel később közlekedtetjük. 
9660 7 V 16:15 Autóbuszállomás Szenna 16:28     15 perccel korábban közlekedtetjük. 
9660 7 M 16:25 Autóbuszállomás Szenna 16:38     5 perccel később közlekedtetjük. 
9660 7 O 16:25 Autóbuszállomás Szenna 16:38     125 perccel később közlekedtetjük. 
9660 7 N 17:15 Autóbuszállomás Szenna 17:28     5 perccel később közlekedtetjük. 
9660 7 V 18:26 Autóbuszállomás Szenna 18:39     34 perccel később közlekedtetjük. 
9660 7 O 19:15 Autóbuszállomás Szenna 19:28     5 perccel később közlekedtetjük. 
9660 7 N 20:40 Autóbuszállomás Szenna 20:53     10 perccel később közlekedtetjük. 
9660 7 M 5:10 Szenna Autóbuszállomás 5:23     5 perccel korábban közlekedtetjük. 
9660 7 Z 5:15 Szenna Autóbuszállomás 5:28     10 perccel korábban közlekedtetjük. 
9660 7 X 6:20 Szenna Autóbuszállomás 6:33     10 perccel korábban közlekedtetjük. 
9660 7 V 6:25 Szenna Autóbuszállomás 6:38     30 perccel később közlekedtetjük. 
9660 7 X 7:25 Szenna Autóbuszállomás 7:38     5 perccel korábban közlekedtetjük. 
9660 7 X 8:25 Szenna Autóbuszállomás 8:38     25 perccel korábban közlekedtetjük. 
9660 7 X 9:00 Szenna Autóbuszállomás 9:13     5 perccel korábban közlekedtetjük. 
9660 7 V 9:15 Szenna Autóbuszállomás 9:28     20 perccel korábban közlekedtetjük. 
9660 7 O 9:45 Szenna Autóbuszállomás 9:58     10 perccel korábban közlekedtetjük. 
9660 7 N 10:35 Szenna Autóbuszállomás 10:48     20 perccel korábban közlekedtetjük. 
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9660 7 V 11:45 Szenna Autóbuszállomás 11:58     5 perccel korábban közlekedtetjük. 
9660 7 M 12:30 Szenna Autóbuszállomás 12:43     5 perccel később közlekedtetjük. 
9660 7 i 13:00 Szenna Autóbuszállomás 13:13     5 perccel korábban közlekedtetjük. 
9660 7 N 13:15 Szenna Autóbuszállomás 13:28     5 perccel korábban közlekedtetjük. 
9660 7 O 16:00 Szenna Autóbuszállomás 16:13     20 perccel később közlekedtetjük. 
9660 7 V 16:30 Szenna Autóbuszállomás 16:43     10 perccel korábban közlekedtetjük. 
9660 7 M 17:00 Szenna Autóbuszállomás 17:13     10 perccel korábban közlekedtetjük. 
9660 7 O 17:00 Szenna Autóbuszállomás 17:13     50 perccel később közlekedtetjük. 
9660 7 M 18:00 Szenna Autóbuszállomás 18:13     10 perccel korábban közlekedtetjük. 
9660 7 O 18:00 Szenna Autóbuszállomás 18:13     50 perccel később közlekedtetjük. 
9660 7 V 18:00 Szenna Autóbuszállomás 18:13     10 perccel korábban közlekedtetjük. 
9660 7 M 19:00 Szenna Autóbuszállomás 19:13     10 perccel korábban közlekedtetjük. 
9660 7 V 19:00 Szenna Autóbuszállomás 19:13     20 perccel később közlekedtetjük. 
9660 7 O 20:10 Szenna Autóbuszállomás 20:23     10 perccel korábban közlekedtetjük. 
9660 7 N 21:15 Szenna Autóbuszállomás 21:28     5 perccel korábban közlekedtetjük. 

          
Vonal Vkód Kj. ind. Honnan Hová Érk. Km Éves km Megjegyzés 

9660 8A M 6:25 Autóbuszállomás Uraj 6:37 -5,2 -353,6 Tanszünetben munkanapokon megszüntetjük 
9660 8A T 7:45 Uraj Autóbuszállomás 7:57 -4,8 -326,4 Megszüntetjük. 
9660 8A M 5:20 Uraj Autóbuszállomás 5:32 -4,8 -1219,2 Megszüntetjük. 
9660 8 M 16:10 Susa Uraj 16:18 4,8 1219,2 Az autóbuszállomásig meghosszabbítjuk 

          
Vonal Vkód Kj. ind. Honnan Hová Érk. Km Éves km Megjegyzés 

9660 20 i 13:30 Autóbuszállomás Szentsimon 13:50     15 perccel később közlekedtetjük. 
9660 20 i 7:20 Szentsimon Autóbuszállomás 7:40 1,2 223,2 Petőfi térig meghosszabbítjuk. 
9660 20 i 14:00 Szentsimon Autóbuszállomás 14:20     5 perccel később közlekedtetjük. 

          
Vonal Vkód Kj. ind. Honnan Hová Érk. Km Éves km Megjegyzés 

9660 21 i 7:40 Autóbuszállomás Ruhagyár 7:54 -4,8 -892,8 Megszüntetjük. 
9660 21 i 7:35 Ruhagyár Autóbuszállomás 7:49 -4,8 -892,8 Megszüntetjük. 

         
A 21 Autóbuszállomás-Brassói út-Ruhagyár autóbuszvonal helyett új vonalat létesítünk, 21 Petőfi tér-Autóbuszállomás-Bibó I. út-Ruhagyár megnevezéssel. Az 

autóbuszvonalon új járatokat indítunk a következők szerint: 
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Vonal Vkód Kj. ind. Honnan Hová Érk. Km Éves km Megjegyzés 
9660 21 i 7:40 Autóbuszállomás Petőfi tér 7:57 1,2 223,2 Új járat 
9660 21 i 7:35 Ruhagyár Petőfi tér 7:53 5,3 985,8 Új járat 
9660 21 i 14:25 Petőfi tér Bibó István út 14:38 4,4 818,4 Új járat 
9660 21 i 14:25 Petőfi tér Ruhagyár 14:43 5,3 985,8 Új járat 

          
Vonal Vkód Kj. ind. Honnan Hová Érk. Km Éves km Megjegyzés 

9660 22 M 14:15 Autóbuszállomás Ruhagyár 14:31 -5,5 -1397 Megszüntetjük. 
9660 22 TO 14:40 Ruhagyár Autóbuszállomás 14:56 -5,5 -621,5 Megszüntetjük. 

         
Vonal Vkód Kj. ind. Honnan Hová Érk. Km Éves km Megjegyzés 

9660 33A T 6:35 Autóbuszállomás Center 6:53 -8,7 -591,6 Megszüntetjük. 
9660 33A T 6:55 Center Autóbuszállomás 7:13 -8,7 -591,6 Megszüntetjük. 

          
iskolai előadási napokon 9,6 km szolgálati menet felhasználás realizálódik a 

SZIKSZI-be történő diák szállítás miatt, ami éves szinten:  1785,6 km/év 
    
          

Módosítások km egyenlege: -2430,4 km/év 
          
 Jelmagyarázat:  N   =naponta      
    X   =munkaszüneti napok kivételével naponta    
    M  =munkanapokon     
    V  =munkaszüneti napokon     
    O  =szabadnapokon     
    Z   =szabad-és munkaszüneti napokon    
    T   =tanszünetben munkanapokon     
    TO=tanszünetben munkanapokon, valamint szabadnapokon  
    i    =iskolai előadási napokon     
          
 
Miskolc 2008 november 26 
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(Benedek Mihály polgármester átadja az ülés vezetését Kiss Sándor 
alpolgármesternek tekintettel arra, hogy a következő napirendi pontok 
előterjesztője a polgármester) 

-.-.- 
 

5.) napirend 
 
Javaslat az Almási Balogh Pál Kórház járóbeteg-szakellátás vonatkozásában 
teljesítményvolumen átcsoportosítására 
 
Szabóné Ottmájer Zsuzsanna: az Egészségügyi, Szociális és Családügyi 
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A Kórház október havi járóbeteg 
szakellátásának a teljesítménye meghaladja az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár által meghatározott teljesítményvolument. Ez túlteljesítésben 
realizálódik. A túlteljesítést az OEP nem finanszírozza, de ezzel a 
megállapodással az Esztergomi Vaszary Kolos Kórház az Ózdi Kórháznak 1,4 
millió németpont mennyiséget átadna és ezzel mindkét fél számára lehetőség 
nyílik a finanszírozatlan teljesítmény-kiesés mérséklésére. A bizottság 
egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 

268/KH/2008.(XII.09.) számú Határozat 
 
Tárgy: Az Almási Balogh Pál Kórház járóbeteg-szakellátása vonatkozásában 

teljesítményvolumen átcsoportosítása 
 
A Képviselő-testület a fenti előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
1.) Ózd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló 1997. évi CLXV. 

törvény 152. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján hozzájárul, hogy az 
Almási Balogh Pál Kórház járóbeteg-szakellátásán – 2008. október hónapban 
túlteljesítésből adódó – 4,2 millió németpont mennyiségű teljesítmény-
volumen átcsoportosításra kerüljön az alábbiak szerint:  

 
az Esztergom Város Önkormányzata (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.), 
mint egészségügyi szolgáltató fenntartásában működő Vaszary Kolos 
Kórháztól (Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.) 1,4 millió németpont 
mennyiség az Almási Balogh Pál Kórház (Ózd, Béke út 1.) részére átadás-
átvételre kerüljön. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Határozat mellékletét 
képező Megállapodás aláírására. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza az Almási Balogh Pál Kórház 

főigazgatóját az 1. pontban foglaltaknak megfelelően a teljesítményvolumen 
átcsoportosításról szóló megállapodás megkötésére. 

 
Felelős:  Polgármester 

   Kórház főigazgatója 
Határidő: azonnal 

 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Ózd Város 

Önkormányzata mint egészségügyi szolgáltató képviseletében az Almási 
Balogh Pál Kórház vonatkozásában a bevételt eredményező 
teljesítményvolumen átcsoportosítását megalapozó megállapodást 2009. 
március 31-ig aláírja.   

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
268/KH/2008.(XII.09.) számú Határozat melléklete 

 
MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött az alább megnevezett, egészségügyi közszolgáltatásért felelős 
szervek között, a fenntartásukban lévő egészségügyi szolgáltatók járóbeteg-
szakellátásának /aktív fekvőbeteg szakellátásának finanszírozási szerződés 
szerinti teljesítményvolumen átadásáról, illetve átvételéről.  
 
Átadó közszolgáltatásért felelős szerv (a továbbiakban: Átadó) 

Neve:  Esztergom Város Önkormányzata 
Címe:  2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 

Átadó fenntartásában lévő egészségügyi szolgáltató 
Neve:  Vaszary Kolos Kórház 
Címe:  2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26-28. 
OEP kódja: 1865 
Átadással érintett ellátási forma:  

járóbeteg-szakellátás                 X        
aktív fekvőbeteg szakellátás            

 
Átvevő közszolgáltatásért felelős szerv (a továbbiakban: Átvevő) 

Neve:  Ózd Város Önkormányzata 
Címe:  3600 Ózd, Városház tér 1. 



 32 
 

Átvevő fenntartásában lévő egészségügyi szolgáltató 
Neve:  Almási Balogh Pál Kórház 
Címe:  3600 Ózd, Béke u. 1. 
OEP kódja: 1368 
Átvétellel érintett ellátási forma:  

járóbeteg-szakellátás                 X 
aktív fekvőbeteg szakellátás   

 
A teljesítményvolumen átcsoportosítás indoka: fel nem használt teljesítmény 
volumen 
 
Az átcsoportosítás érvényességének kezdő időpontja:  

2008 év  október hónap 1. napja 
 
Határozott idejű átcsoportosítás esetén az érvényesség végső időpontja: 

2008 év  október  hónap utolsó napja 
 
Átcsoportosított teljesítményvolumen összege:     1,4 millió  pontszám 
 
A megállapodó felek tudomásul veszik, hogy a teljesítményvolumen 
átcsoportosítás nem érinti az egészségügyi szakellátási kötelezettségük 
teljesítését.  
 
Kelt:  ………………., 2008 év  ………………hónap ………. nap             
 

 
Esztergom Város Önkormányzata         Ózd Város Önkormányzata       
     Átadó Önkormányzat                                  Átvevő Önkormányzat           

 
 

 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom Almási Balogh Pál Kórház, Ózd 
Átadó szolgáltató                                  Átvevő Szolgáltató 

 
6.) napirend 

  
Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. évi 
munkatervére 
 
Nagybalyi Géza: az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és – figyelembe véve a jövő év folyamán történő esetleges 
módosításokat – elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Itt ragadná meg 
az alkalmat, hogy felhívja a figyelmet a vagyonnyilatkozatok benyújtására, így 
kéri a képviselőket, hogy a szükséges nyomtatványokat vegyék át és tegyenek 
eleget kötelezettségüknek.  
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Kiss Sándor kéri a szavazást a 2009. évi munkaterv elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

269/KH/2008. (XII.9.) számú Határozat 
 
Tárgy: Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. évi 

munkaterve 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. évi munkatervét 
megtárgyalta és elfogadja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a munkatervben megjelölt napirendi javaslatok, 
valamint ülésnapok indokolt esetben történő átütemezésére. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

269/KH/2008. (XII.9.) számú Határozat melléklete 
 
 

F E B R U Á R  19.  
 

1.) Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb 
szabályairól szóló ..../2009. (....) számú rendelet-tervezete (egységes 
szerkezetben) 

 
 Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság Elnöke 
  

A Képviselő-testület felkéri a Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési és –üzemeltetési, és a Pénzügyi, 
valamint Ügyrendi és Igazgatási Bizottságát az 
előterjesztés megtárgyalására és véleményezésére 

 
2.)  Ózd Város Önkormányzatának ..../2009.  (….) számú rendelet-tervezete a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 18/2007. (X.1.) sz. 
rendelet módosításáról 

 
 Előterjesztő:  Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke 
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A Képviselő-testület felkéri az Egészségügyi, 
Szociális és Családügyi Bizottságát az előterjesztés 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
3.)  Ózd Város Önkormányzatának  .…/2009. (….) számú rendelet-tervezete 

Ózd város 2009. évi költségvetésének jóváhagyására 
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 Meghívott: Beszeda István könyvvizsgáló 
 

A Képviselő-testület felkéri valamennyi Bizottságát 
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
4.) Ózd Város Önkormányzatának ……/2009. (……) számú rendelet-tervezete 

a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 8/2001. (IV.2.) sz. 
rendelet módosításáról 

 
 Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
  

A Képviselő-testület felkéri a Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési és 
–üzemeltetési, Pénzügyi, valamint Ügyrendi és 
Igazgatási Bizottságát az előterjesztés 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
5.) Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2009. évi üzleti tervének 

elfogadására 
 
 Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője 
 Meghívott: Nagy Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló 
 

A Képviselő-testület felkéri a Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési és –üzemeltetési, és a Pénzügyi 
Bizottságát az előterjesztés megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
6.)  Javaslat az ÓZDINVEST Kft. 2009. évi üzleti tervének elfogadására 
 
 Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
 Meghívott: Szabó Gáborné könyvvizsgáló 
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A Képviselő-testület felkéri a Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési és –üzemeltetési, és a Pénzügyi 
Bizottságát az előterjesztés megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
7.)  Javaslat az ÓZDSZOLG Kht. 2009. évi üzleti tervének elfogadására 
 
 Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
 Meghívottak: Szabó Gáborné könyvvizsgáló 
    Dr. Kormos Imre Felügyelő Bizottság elnöke 
 

A Képviselő-testület felkéri a Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 
Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
8.) Javaslat az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2009. évi üzleti tervének 

elfogadására 
 
 Előterjesztő: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
 Meghívott: Koncz Sándorné dr. könyvvizsgáló 
 

A Képviselő-testület felkéri a Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 
Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
9.) Javaslat a Sportcentrum Kht. 2009. évi üzleti tervének elfogadására 
 
 Előterjesztő: Sportcentrum Kht. ügyvezetője 
 Meghívottak: Nagy Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló 
    Bellér László Felügyelő Bizottság elnöke 
  

A Képviselő-testület felkéri a Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 
Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés 
megtárgyalására és véleményezésére 
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10.) Javaslat az Almási Balogh Pál Kórház költségvetési intézmény 
megszüntetésére és a megszüntetéssel kapcsolatos költségek fedezetének 
biztosítására 

 
 Előterjesztő: Polgármester 
 Meghívott: Dr. Eszenyi Géza főigazgató 
         Németh Imréné gazdasági igazgató 
 

A Képviselő-testület felkéri Ügyrendi és Igazgatási, 
Egészségügyi, Szociális és Családügyi, 
Gazdaságfejlesztési, valamint Pénzügyi Bizottságát 
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
11.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő területeken 

erdőtelepítési, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítására 
 
 Előterjesztő: Kiss Sándor alpolgármester 
 Meghívott: Dr. Szemere Endre ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 

 
A Képviselő-testület felkéri Egészségügyi, 
Szociális és Családügyi, Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 
Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
12.)  Tájékoztató a víziközmű vagyon kezelésének 2008. évi tapasztalatairól  
 
 Előterjesztő: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
  

A Képviselő-testület felkéri a Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 
Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
13.) Tájékoztató a 2008. évi közmunkaprogramokban való részvétel 

tapasztalatairól 
 
 Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke 
 Meghívott: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
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A Képviselő-testület felkéri Egészségügyi, 
Szociális és Családügyi, Pénzügyi, Városfejlesztési 
és –üzemeltetési, valamint Gazdaságfejlesztési 
Bizottságát az előterjesztés megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
14.) Tájékoztató az ÓMI Városi Művelődési Központ „Olvasó” 2008. évi 

költségvetésének végrehajtásáról 
 
 Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke 
 Meghívottak: Pappné Szalka Magdolna ÓMI igazgatója 
    ÓMI gazdasági vezetője 
 

A Képviselő-testület felkéri a Művelődési és 
Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
15.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi 

közbeszerzési eljárásairól 
 
 Előterjesztő:  Polgármester 
 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi, 
Gazdaságfejlesztési, valamint Városfejlesztési és –
üzemeltetési Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
16.) Tájékoztató az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről 
 
 Előterjesztő: Ifjúsági és Sportbizottság elnöke 
 Meghívott: Ózdi Kézilabda Club elnöke 
 

A Képviselő-testület felkéri az Ifjúsági és Sport 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
17.) Tájékoztató az Ózd Városi Férfi Teke Club tevékenységéről 
 
 Előterjesztő: Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 
 Meghívott: Ózd Városi Férfi Teke Club elnöke 
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A Képviselő-testület felkéri az Ifjúsági és Sport 
Bizottságát az előterjesztés megtárgyalására és 
véleményezésére. 

 
18.) Tájékoztató a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről 
 
 Előterjesztő: Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 
 Meghívott: Fiedler Ottó Sportegyesület elnöke 
 

A Képviselő-testület felkéri az Ifjúsági és Sport 
Bizottságát az előterjesztés megtárgyalására és 
véleményezésére. 

 
-.-.- 
 
M Á R C I U S  19. 

 
 
1.) Ózd Város Önkormányzatának …./2009. (….) számú rendelet-tervezete a 

vásárok és piacok rendjéről szóló 17/2004. (IV.15.) sz. rendelet 
módosításáról  

 
Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 

 
 A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 

Városfejlesztési és –üzemeltetési, Pénzügyi, 
valamint Ügyrendi és Igazgatási Bizottságát az 
előterjesztés megtárgyalására és véleményezésére 

 
2.) Javaslat az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében kommunális célokra 

biztosított keretek felosztására 
 

Előterjesztő: Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság elnöke 
   Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 
   Pénzügyi Bizottság elnöke 
Meghívottak: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
   ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője  

 
 A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 

Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 
Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés 
megtárgyalására és véleményezésére 
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3.)  Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2009. évi Közbeszerzési Tervének 
elfogadására 

 
       Előterjesztő: Polgármester 
 

A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési és –üzemeltetési, Pénzügyi, 
valamint Ügyrendi és Igazgatási Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
4.)  Javaslat Ózd Város Településrendezési Tervének felülvizsgálatára 

 
Előterjesztő: Polgármester 

 
 A Képviselő-testület felkéri a Gazdaságfejlesztési, 

Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 
Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
5.) Javaslat Ózd Város Közfoglalkoztatási Tervére 

 
Előterjesztő:  Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke 

 
 A Képviselő-testület felkéri a Gazdaságfejlesztési, 

Városfejlesztési és –üzemeltetési, Egészségügyi, 
Szociális és Családügyi, valamint Pénzügyi 
Bizottságát az előterjesztés megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
6.) Javaslat az aljegyzői állásra kiírt pályázat elbírálására 

 
Előterjesztő: Polgármester 
 

 A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi és 
Igazgatási Bizottságát az előterjesztés 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
7.) Javaslat a közoktatási intézményekben a 2009/2010-es tanévben indítható 

tanulócsoportok számának meghatározására 
 

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke 
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 A Képviselő-testület felkéri a Művelődési és 
Oktatási Bizottságát az előterjesztés 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
8.) Javaslat a 2009. évi városi imázs keret felosztására 

 
Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke 

 
 A Képviselő-testület felkéri az Művelődési és 

Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottságát az 
előterjesztés megtárgyalására és véleményezésére 

 
9.) Javaslat a társadalmi sportegyesületek 2009. évi önkormányzati 

támogatására 
 

Előterjesztő: Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 
  

A Képviselő-testület felkéri az Ifjúsági és Sport, 
valamint Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
10.) Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás 2008. II. félévi működéséről 
 

Előterjesztő: Polgármester  
Meghívottak: Szitka Péter Társulási Tanács Elnöke 

   ÓHG Kft. ügyvezetője 
 
 A Képviselő-testület felkéri a Gazdaságfejlesztési, 

Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 
Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
11.) Tájékoztató az Ózdi Röplabda SE. tevékenységéről 

 
Előterjesztő: Ifjúsági és Sportbizottság elnöke 
Meghívott: Ózdi Röplabda SE. Elnöke 

 
A Képviselő-testület felkéri az Ifjúsági és Sport 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 
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12.) Tájékoztató az Ózd Városi Sportegyesület tevékenységéről 

 
Előterjesztő: Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 
Meghívott:  Ózd Városi Sportegyesület elnöke 
 

 A Képviselő-testület felkéri az Ifjúsági és Sport 
Bizottságát az előterjesztés megtárgyalására és 
véleményezésére. 

 
-.-.- 

 
Á P R I L I S  16. 

 
 
1.) Ózd Város Önkormányzatának ……/2009. (….) számú rendelet-tervezete 

Ózd város 2008. évi költségvetésének teljesítéséről 
 

Előterjesztő: Polgármester 
Meghívott:  Beszeda István könyvvizsgáló 

 
 A Képviselő-testület felkéri valamennyi Bizottságát 

az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
2.) Javaslat a 2008. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználására 
 
 Előterjesztő: Polgármester 
  
 A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi Bizottságát 

az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
3.) Javaslat a 2008. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló 

tájékoztató elfogadására és a 2009. évi Környezetvédelmi Intézkedési 
Tervre 

 
Előterjesztő: Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság elnöke 
Meghívottak: ÓHG Kft. ügyvezetője 

  ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
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 A Képviselő-testület felkéri Városfejlesztési és 
-üzemeltetési Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
4.) Javaslat az Ózdi Művelődési Intézmények Városi Könyvtár állományának 

pályázatos támogatással történő gyarapítására 
 

Előterjesztő:   Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke 
Meghívott:  Bánfalvi Lászlóné 

   ÓMI Városi Könyvtár intézményegység-vezetője 
 
 A Képviselő-testület felkéri Művelődési és 

Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
5.) Javaslat az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága költségvetési 

előirányzatának tagintézményenkénti jóváhagyására  
 

Előterjesztő:   Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke 
Meghívott:  Bartha Jánosné  

   Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága vezetője 
 
 A Képviselő-testület felkéri Művelődési és 

Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
6.) Javaslat „Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntetés adományozására 
 

Előterjesztő:  Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke 
 

 A Képviselő-testület felkéri Ügyrendi és Igazgatási 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
7.) Beszámoló az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2008. évi 

tevékenységéről. Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és 
eredménykimutatás jóváhagyására 

 
Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője  
Meghívott: Nagy Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló 
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 A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 
Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
8.) Beszámoló az ÓZDINVEST Kft. 2008. évi tevékenységéről. Javaslat a 

mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására 
 

Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
Meghívott: Szabó Gáborné könyvvizsgáló 

  
 A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 

Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 
Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
9.) Tájékoztató Ózd város 2008. évi egyszerűsített költségvetési 

beszámolójának könyvvizsgálatáról 
 

Előterjesztő:   Polgármester 
Meghívott:     Beszeda István könyvvizsgáló 

 
 A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi Bizottságát 

az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
10.) Tájékoztató a Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény által 2008. évben Ózd 

város lakossága részére nyújtott gyermekjóléti ellátásokról 
 

Előterjesztő:  Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény vezetője 
 

 A Képviselő-testület felkéri Egészségügyi, 
Szociális és Családügyi Bizottságát az előterjesztés 
előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 
11.) Tájékoztató a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által 2008. évben 

Ózd város lakossága részére nyújtott szociális ellátásokról 
 

Előterjesztő:  Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ vezetője 
       

 A Képviselő-testület felkéri Egészségügyi, 
Szociális és Családügyi Bizottságát az előterjesztés 
előzetes megtárgyalására és véleményezésére 
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12.) Tájékoztató a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és 
üzemeltetésének 2008. II. félévi tapasztalatairól  

 
Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

 
 A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 

Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 
Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
13.) Tájékoztató az Ózdi Súlyemelő és Fitness Club tevékenységéről 

 
Előterjesztő:   Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 
Meghívott:     Ózdi Súlyemelő és Fitness Club elnöke 

 
 A Képviselő-testület felkéri az Ifjúsági és Sport 

Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
-.-.- 

 
M Á J U S  21. 

 
1/a.) Beszámoló az ÓZDSZOLG Kht. 2008. évi tevékenységéről. 
 Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás 

jóváhagyására 
 
 Előterjesztő:   ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
 Meghívottak:  Szabó Gáborné könyvvizsgáló 

  Dr. Kormos Imre Felügyelő Bizottság elnöke 
 

 A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 
Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
1/b.) Az ÓZDSZOLG Kht. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város 

Önkormányzata részére 
 

Előterjesztő:   ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
Meghívottak:  Szabó Gáborné könyvvizsgáló 

  Dr. Kormos Imre Felügyelő Bizottság elnöke 
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 A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 
Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
1/c.) Beszámoló a 2008. évi városüzemeltetési feladatok teljesítéséről 

 
Előterjesztő:   ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
Meghívottak:  Szabó Gáborné könyvvizsgáló 

  Dr. Kormos Imre Felügyelő Bizottság elnöke 
  
 A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 

Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 
Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
1/d.) Javaslat a 2009. évi városüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó 

Megállapodás jóváhagyására 
 

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
 

 A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 
Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
1/e.) Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlemények 2008. évi bevételeiről, 

és azok felhasználásáról 
 

Előterjesztő:  ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
 

 A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 
Ügyrendi és Igazgatási Bizottságát az előterjesztés 
előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 
2/a.) Beszámoló az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2008. évi tevékenységéről 

Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás 
jóváhagyására 

 
Előterjesztő:  Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
Meghívott:  Koncz Sándorné dr. könyvvizsgáló 
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 A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 

Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 
Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
2/b.) Javaslat az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. könyvvizsgálójának 

megválasztására 
 

Előterjesztő:  Polgármester 
 

A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 
Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
3/a.) Javaslat az Ózdi Sportcentrum Közhasznú Társaság 2008. évi egyszerűsített 

éves beszámolójának elfogadására 
 

Előterjesztő:   Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetője 
Meghívottak:  Nagy Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló 
     Bellér László Felügyelő Bizottság elnöke 

 
A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi, valamint Ifjúsági és Sport Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
3/b.) Az Ózdi Sportcentrum Közhasznú Társaság közhasznúsági jelentése az 

alapító Ózd Város Önkormányzata részére 
 

 Előterjesztő:   Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetője 
 Meghívottak:  Nagy Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló 
     Bellér László Felügyelő Bizottság elnöke 
 

A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi, valamint Ifjúsági és Sport Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 

3/c.) Javaslat Ózd Város Önkormányzatának az Ózdi Sportcentrum Kht-val 
kötött Megállapodás 2009. évi jóváhagyására 

 

Előterjesztő:  Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetője 
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 A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi, valamint Ifjúsági és Sport Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
4/a.) Beszámoló az Ózdi Városi Televízió Közhasznú Társaság 2008. évi 

tevékenységéről. 
 Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás 

jóváhagyására 
 
 Előterjesztő:  Ózdi Városi Televízió Közhasznú Társaság ügyvezető  
    főszerkesztője 
 Meghívottak:  Nagy Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló 
    Tóth Attila Felügyelő Bizottság elnöke 
 
 A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 

Pénzügyi, valamint Művelődési és Oktatási 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
4/b.) Az Ózdi Városi Televízió Közhasznú Társaság közhasznúsági jelentése az 

alapító Ózd Város Önkormányzata részére 
 
 Előterjesztő:  Ózdi Városi Televízió Közhasznú Társaság ügyvezető  
    főszerkesztője 
 Meghívottak:  Nagy Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló 
    Tóth Attila Felügyelő Bizottság elnöke 
 

 A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Pénzügyi, valamint Művelődési és Oktatási 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
5.) Javaslat közoktatási intézmények vezetőinek megbízására: Bem Úti 

Általános Iskola és Óvoda, Sajóvárkonyi Általános Művelődési Központ, 
Vasvár Úti Általános Iskola 

 
Előterjesztő:   Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke 

 
 A Képviselő-testület felkéri a Művelődési és 

Oktatási Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 
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6.) Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására 

 
Előterjesztő:  Ózd Város Jegyzője 
Meghívott:    Kistérségi Gyermekjóléti Központ vezetője 

 
 A Képviselő-testület felkéri Egészségügyi, 

Szociális és Családügyi, Művelődési és Oktatási, 
valamint Ifjúsági és Oktatási Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
7.) Beszámoló az Ózdi Sportcentrum Kht. 2008. évi tevékenységéről 

 
Előterjesztő: Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 
Meghívott:   Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetője 

  
 A Képviselő-testület az Ifjúsági és Sport 

Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
-.-.- 

 
J Ú N I U S   4. 

 
 
XI. Ózdi Napok és Diáknapok – ünnepi képviselő-testületi ülés 
 

-.-.- 
 

J Ú N I U S   18. 
 
 
1.) Ózd Város Önkormányzatának Településfejlesztési Stratégiája 
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 Meghívottak: Dr. Szemere Endre ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
    Tengely András ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

 
 A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 

Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 
Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 
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2.) Javaslat az ÓZDSZOLG Kht. társasági formájának átalakítására  
 

 Előterjesztő: Polgármester 
 Meghívottak: Dr. Szemere Endre ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
    Szabó Gáborné könyvvizsgáló 
    Dr. Kormos Imre Felügyelő Bizottság elnöke 

 
 A Képviselő-testület felkéri Ügyrendi és Igazgatási, 

Gazdaságfejlesztési, Városfejlesztési és –
üzemeltetési, valamint Pénzügyi Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
3.) Javaslat az Ózdi Sportcentum Kht. társasági formájának átalakítására 
 

 Előterjesztő: Polgármester 
 Meghívottak: Veres Zoltán Ózdi Sportcentrum Kht. ügyvezetője 
    Nagy Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló 
    Bellér László Felügyelő Bizottság elnöke 

 
 A Képviselő-testület felkéri Ügyrendi és Igazgatási, 

Gazdaságfejlesztési, Városfejlesztési és –
üzemeltetési, valamint Pénzügyi Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

  
4.) Javaslat az Ózdi Városi Televízió Kht. társasági formájának átalakítására 
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 Meghívottak: Szerencsés János ÓVTV Kht. ügyvezetője 
    Nagy Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló 
    Tóth Attila Felügyelő Bizottság elnöke 

 
 A Képviselő-testület felkéri Ügyrendi és Igazgatási, 

Művelődési és Oktatási, Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 
Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
5.) Javaslat az ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetőjének megválasztására 
 
 Előterjesztő:   Polgármester  
 Meghívott:     Dr. Kormos Imre Felügyelő Bizottság elnöke 
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 A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 
Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
6.) Javaslat az ÓZDSZOLG Kht. Felügyelő Bizottságának megválasztására 
 
 Előterjesztő:   Polgármester  
 

 A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 
Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
 
7.) Javaslat a Sportcentrum Kht. Felügyelő Bizottságának megválasztására 
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 

A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési és –üzemeltetési, Pénzügyi, 
valamint Ifjúsági és Sport Bizottság az előterjesztés 
előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 
8.) Javaslat az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága vezetőjének 

megbízására 
 
 Előterjesztő:   Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke 
  

 A Képviselő-testület felkéri Művelődési és Oktatási 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
9.) Beszámoló Ózd Város Önkormányzatának Ózd Kistérség Többcélú 

Társulása Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről 
  
 Előterjesztő: Polgármester 

 
 A Képviselő-testület felkéri Ügyrendi és 

Igazgatási Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 
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10.) Tájékoztató az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 2007. 
évi tevékenységéről 

 

 Előterjesztő:  dr. Török Béla Ózdi Vállalkozói Központ és   
   Inkubátor Alapítvány Kuratóriumának elnöke 

 Meghívott: Kóczián Tamás Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor  
   Alapítvány ügyvezetője 

 
 A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési 

Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére. 

 
11.) Tájékoztató a térség – kiemelten Ózd város – 2008. évi munkaerőpiaci 

helyzetéről, továbbá a foglalkoztatási eszközrendszerekről 
 

 Előterjesztő:  Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 
   Ózdi Kirendeltség vezetője 

 Meghívottak:  Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ   
    Igazgatója 
    Ózd és Térsége Munkaadói és Szakmai Szolgáltató  

   Egyesülés Elnöke 
 

 A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
12.) Tájékoztató az Ózdi Kerékpáros Egyesület tevékenységéről 

 

Előterjesztő: Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 
Meghívott:   Ózdi Kerékpáros Egyesület elnöke 

 
 A Képviselő-testület felkéri Ifjúsági és Sport 

Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
-.-.- 

 
S Z E P T E M B E R  17. 

 
1.) Ózd Város Önkormányzatának ……/2009. (……) számú rendelet-tervezete 

a 2009. évi költségvetésről szóló ……./2009. (……) számú rendelet 
módosításáról 

 
Előterjesztő:   Polgármester 
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 A Képviselő-testület felkéri valamennyi bizottságát 
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
2.) Javaslat „Ózd Város Díszpolgára” kitüntető cím és „Ózd Városért” 

kitüntető díj adományozására 
 

Előterjesztő:  Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke 
  

A Képviselő-testület felkéri Ügyrendi és Igazgatási 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
3.) Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás 2009. I. félévi működéséről 
 

Előterjesztő:   Polgármester 
Meghívottak:  Szitka Péter Társulási Tanács elnöke 
   Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője 

 
 A Képviselő-testület felkéri Városfejlesztési és –

üzemeltetési, Gazdaságfejlesztési, valamint 
Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
4.) Beszámoló Ózd város 2004-2008. közötti időszakra készült 

Hulladékgazdálkodási Tervének végrehajtásáról 
 
 Előterjesztő:   Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság elnöke 
 Meghívottak:  ÓHG Kft. Ügyvezetője 

 
 A Képviselő-testület felkéri Városfejlesztési és –

üzemeltetési Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
5.) Tájékoztató Ózd város 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
 
 Előterjesztő:   Polgármester 
 

 A Képviselő-testület felkéri valamennyi bizottságát 
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 
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6.) Tájékoztató a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés 
végrehajtásáról 

 
 Előterjesztő:  Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
 
 A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 

Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 
Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
7.) Tájékoztató az Ózdi Hulladékátrakó és Hulladékudvar üzemeltetésének 

tapasztalatairól 
 
 Előterjesztő:   Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
 Meghívott:  Tomkó István CIRKONT Zrt. vezérigazgató 

 
 A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 

Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 
Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
8.) Tájékoztató Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájáról, 

feladatairól, pénzügyi helyzetéről 
 
 Előterjesztő:  Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

 
 A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi Bizottságát 

az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
9.) Tájékoztató a 2009/2010-es tanévkezdés tapasztalatairól 
 
 Előterjesztő:   Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke 

 
 A Képviselő-testület felkéri Művelődési és Oktatási 

Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
10.) Tájékoztató a Lóci Diáksport Egyesület tevékenységéről 
 
 Előterjesztő:   Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 
 Meghívott:     Lóci Diáksport Egyesület ügyvezetője 
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 A Képviselő-testület felkéri Ifjúsági és Sport 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
-.-.- 

 
O K T Ó B E R  15. 

 
1/a.) Ózd Város Önkormányzatának …/2009. (…) számú rendelet-tervezete az 

Ózd város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 
22/1998. (X. 01.) számú rendelete módosításáról 

 
 Előterjesztő:   Polgármester 
 Meghívott:   szaktervező 

 
 A Képviselő-testület felkéri Városfejlesztési és –

üzemeltetési, Gazdaságfejlesztési, Pénzügyi, 
valamint Ügyrendi és Igazgatási Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
1/b.) Javaslat az Ózd Város Településszerkezeti Tervének és Településrendezési 

Szabályzatának megállapításáról szóló 126/SzÜ. 166/KH/1998. (IX. 29.) 
számú határozat módosítására 

 
 Előterjesztő: Polgármester 
 Meghívott: szaktervező 

 
 A Képviselő-testület felkéri Városfejlesztési és –

üzemeltetési, Gazdaságfejlesztési, Pénzügyi, 
valamint Ügyrendi és Igazgatási Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
2.) Javaslat Ózd Város Önkormányzatának 2010. évi belső ellenőrzési tervének 

elfogadására 
 
 Előterjesztő:   Ózd Város Jegyzője 
 Meghívott:     Fürjesné Úri Mária 
    Belső ellenőrzési csoport vezetője 
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 A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi Bizottságát 
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
3.) Beszámoló az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és gazdálkodási 

tevékenységéről 
 
 Előterjesztő:   Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke 
 Meghívott:     Pappné Szalka Magdolna ÓMI igazgatója 

 
 A Képviselő-testület felkéri Művelődési és 

Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
KÖZMEGHALLGATÁS 
 

-.-.- 
 

N O V E M B E R  19. 
 
1.) Ózd Város Önkormányzatának …./2009. (….) számú rendelet-tervezete az 

Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó 
területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló 19/2004. (IV. 15.) 
sz. rendelet módosításáról 

 
 Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 
  Pénzügyi Bizottság elnöke 
 Meghívottak:  ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
    ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
 

 A Képviselő-testület felkéri Városfejlesztési és –
üzemeltetési, Gazdaságfejlesztési, Pénzügyi, 
valamint Ügyrendi és Igazgatási Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
2.) Ózd Város Önkormányzatának …./2009. (….) számú rendelet-tervezete a 

közterületekről szóló 16/1994. (VII. 01.) sz. rendelet módosításáról 
 
 Előterjesztő:   Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság elnöke 
 Meghívottak: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
    Közterület Felügyelet mb. vezetője 
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 A Képviselő-testület felkéri Városfejlesztési és –

üzemeltetési, Gazdaságfejlesztési, Pénzügyi, 
valamint Ügyrendi és Igazgatási Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
3.) Javaslat Ózd Város 2010. évi költségvetési koncepciójának elfogadására 
 
 Előterjesztő:   Polgármester 

 
 A Képviselő-testület felkéri valamennyi bizottságát 

az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
4.) Javaslat a vagyonkezelésbe adott víziközmű vagyonon 2010. évben 

elvégzendő felújítások jóváhagyására 
 
 Előterjesztő:  Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 

  A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési és –üzemeltetési , valamint 
Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
5.) Javaslat a vagyonkezelésbe adott nem lakáscélú helyiségek 2010. évi 

felújítási tervének elfogadására 
 
 Előterjesztő:  ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

  A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 
Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
6.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata Közterület-Felügyelete 

teljesítményértékelésének alapjául szolgáló célok meghatározására 
 

Előterjesztő:   Polgármester 
Meghívott:   Közterület Felügyelet mb. vezetője 
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A Képviselő-testület felkéri Városfejlesztési és –
üzemeltetési, valamint Ügyrendi és Igazgatási 
Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
7.) Beszámoló Ózd Város Önkormányzatának Ózd Kistérség Többcélú 

Társulása Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről 
  
 Előterjesztő: Polgármester 

 
 A Képviselő-testület felkéri Ügyrendi és Igazgatási 

Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
8.) Tájékoztató Ózd város 2009. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről 
 
 Előterjesztő:   Polgármester 

 
 A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi Bizottságát 

az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
9.) Tájékoztató az általános művelődési központok közművelődési 

tevékenységéről 
 
 Előterjesztő:   Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke 
 Meghívottak:  Igazgatók 

 
 A Képviselő-testület felkéri Művelődési és Oktatási 

Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
10.) Tájékoztató az Ózdi Football Club tevékenységéről 
 
 Előterjesztő:  Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 
 Meghívott:     Ózdi Football Club elnöke 

 
 A Képviselő-testület felkéri Ifjúsági és Sport 

Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 
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D E C E M B E R  17. 
 
1.) Ózd Város Önkormányzatának …./2009. (….) számú rendelet-tervezete a 

2009. évi költségvetésről szóló ……./2009. (……) számú rendelet 
módosításáról 

 
 Előterjesztő: Polgármester 
  

 A Képviselő-testület felkéri valamennyi bizottságát 
az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
2.) Ózd Város Önkormányzatának …../2009. (…) számú rendelet-tervezete a 

víz és csatornadíjak megállapításáról szóló 6/1994. (III. 12.) sz. rendelet 
módosításáról 

 
 Előterjesztő:  Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 

 
A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 
Városfejlesztési és –üzemeltetési, Pénzügyi, 
valamint Ügyrendi és Igazgatási Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
3.) Ózd Város Önkormányzatának …./2009. (….) számú rendelet-tervezete a 

települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 33/2001. 
(XII.20.) sz. rendelet módosításáról 

 
 Előterjesztő:  Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 

 
 A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 

Városfejlesztési és –üzemeltetési, Pénzügyi, 
valamint Ügyrendi és Igazgatási Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
4.) Ózd Város Önkormányzatának …/2009. (…) számú rendelet-tervezete a 

köztisztasággal és települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről 
szóló 1992. évi 16. számú rendelet módosításáról 

 
 Előterjesztő:  Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
 Meghívott:  Szabó Gáborné könyvvizsgáló 
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 A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 

Városfejlesztési és –üzemeltetési, Pénzügyi, 
valamint Ügyrendi és Igazgatási Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
5.) Ózd Város Önkormányzatának …/2009. (…) számú rendelet-tervezete a 

helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról  
 
 Előterjesztő:   Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság elnöke 
 Meghívottak:  Sárközi György Borsod Volán Személyszállítási Zrt.  
    vezérigazgatója 
    Ihász Zoltán Borsod Volán Személyszállítási Zrt. területi  
    igazgatója 

 
 A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 

Városfejlesztési és –üzemeltetési, Pénzügyi, 
valamint Ügyrendi és Igazgatási Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
6.) Javaslat a Képviselő-testület 2010. évi munkatervére 
 
 Előterjesztő:  Polgármester  

 
 A Képviselő-testület felkéri Ügyrendi és Igazgatási 

Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
7.) Javaslat a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező 

önkormányzati célok meghatározására  
 
 Előterjesztő:   Polgármester 

 
 A Képviselő-testület felkéri Ügyrendi és Igazgatási 

Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
8.) Javaslat az Ózd Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 

teljesítményértékelésének alapját képező célok megvalósítására 
 
 Előterjesztő:     Polgármester 
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 A Képviselő-testület felkéri Ügyrendi és Igazgatási 

Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
9.) Javaslat a vízterhelési díj áthárításának módjára 
 
 Előterjesztő:  Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 

 
 A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 

Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 
Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
10.) Tájékoztató az Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. telephelye fejlesztésének 

állapotáról 
 
 Előterjesztő:   Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
 Meghívott:  Tomkó István CIRKONT Zrt. vezérigazgató 

 
 A Képviselő-testület felkéri Gazdaságfejlesztési, 

Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 
Pénzügyi Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
-.-.- 

 
7.) napirend 

 
Javaslat az ÓZDSZOLG Kht. tevékenységi körének módosítására 
 
Kiss Sándor köszönti dr. Szemere Endrét az ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetőjét, 
Tengely Andrást az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetőjét és dr. Kormos Imrét az 
ÓZDSZOLG Kht. Felügyelő Bizottságának elnökét.  
 
Benedek Mihály a határozati javaslat kiegészítését javasolja, miszerint egy új 
pont kerülne be 3.) pontnak, amely így hangzik: „Az ÓZDSZOLG Kht. 
könyveiben szereplő önkormányzati tulajdonú ingatlanokon megvalósult 
beruházások, felújítások értékét a Kht. térítésmentesen adja át az Önkormányzat 
részére. Az Önkormányzat az átvett eszközök értékével a térítésmentes átadás-
átvételt követően módosítja az ÓZDINVEST Kft-vel kötött üzemeltetési 
szerződést.” Felelősként az ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetőjét, valamint a 
Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét javasolja megjelölni. A térítésmentes 
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átadás-átvétel határideje 2008. december 31., az üzemeltetési szerződés 
módosításának határideje 2009. január 15. lenne. Emiatt a pontok sorszámozása 
megváltozik úgy, hogy a 4.) pont a helyén marad, az eredeti 3.) pont az 5.) pont 
lesz és a további pontok sorszámozása eggyel növekszik. A kiegészítésre 
pénzügy-technikai okok miatt kerül sor. További módosítás lenne még a 4.) 
pontban, a „…1. pontban megjelölt feladatok ellátására használt eszközök 
átadás-átvételéről…” szövegrészben egy „egyéb” szót kellene beszúrni az 
„eszközök” szó elé. Kéri, hogy az elhangzott módosítással a Képviselő-testület 
támogassa a határozati javaslat elfogadását.  
 
Szalári István elmondja, az ÓZDSZOLG Kht-nál ún. profiltisztítás vált 
szükségessé, ennek eredményeként két tevékenységet, a Piacfelügyelettel és a 
Temetkezési Gondnoksággal kapcsolatos feladatellátást áthelyezik az 
ÓZDINVEST Kft-hez. A Gazdaságfejlesztési, a Városfejlesztési és –
üzemeltetési, valamint a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Vitális István: egy részletes, tartalmas vitát folytattak a bizottsági ülésen. Azt 
elfogadják, hogy az előterjesztés konkrét szándéka a profiltisztítás. Azonban 
szerették volna, ha az egész folyamatot – így a mai anyagot is – megelőzte volna 
egy átfogóbb előterjesztés, ami arról szólt volna, hogy az ÓZDSZOLG Kht-nak 
valamint az ÓZDINVEST Kft-nek mik a stratégiai céljaik. Az ÓZDSZOLG 
Kht-hoz például be lett integrálva az Ingatlankezelő Iroda, ami után valóban egy 
jelentős felfutás történt a cégnél, az önkormányzati támogatás is jelentősen 
megemelkedett. 2005-től 2007-ig folyamatosan dicsérve volt a cég, több 
béremelést, prémiumot kaptak, soha semmilyen probléma nem merült fel. Ezért 
nem értik, - és hiányolják is - miért nem készült el az az anyag, ami átfogóbban 
adott volna tájékoztatást a jelenlegi folyamatokról. Első lépés volt a nem lakás 
célú helyiségek átadása, most történik egy újabb lépés, miszerint átadásra kerül 
a Piacfelügyelettel és a Temetkezési Gondnoksággal kapcsolatos feladatellátás. 
Ezeknek a lépcsőfokoknak külön-külön következményeik vannak, külön is 
tárgyalták őket, és a jövőben ezeknek lesznek pénzügyi következményeik is, 
amiről szintén készül majd egy újabb előterjesztés. Jobb lett volna, ha készül 
egy anyag, ami tartalmazta volna, hogy a következő egy évben milyen 
folyamatok lesznek, ezeknek milyen személyi, pénzügyi, gazdasági 
következményei lesznek a két cég esetében. Például az ÓZDINVEST Kft. 
esetében plusz bevétel keletkezik, ezzel mi a terv, az ÓZDSZOLG Kht. esetében 
pedig egy jelentős forráshiány keletkezik, ezt hogy oldja meg az Önkormányzat. 
Továbbá elmondja, történt egy átvilágítás az ÓZDSZOLG Kht-nál 
novemberben, aminek az eredményét még nem kapták meg és úgy érzi, lassan 
okafogyottá válik az átvilágítás is, hiszen minden olyan döntést meghoz a 
többség, amelyet egyébként a képviselőcsoportjuk is támogatna. Egyetértenek 
tehát a folyamatok gazdálkodási részével, azzal, hogy az ÓZDSZOLG Kht-ban 
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jelentős volt a központi irányítási költség, azonban lesznek még olyan 
következmények, amelyeket előre nem látnak, ezért a szavazáskor tartózkodni 
fognak. A nem lakás célú helyiségek átadásának vitájakor hangzott el, hogy ne 
vitázzanak részletekről, majd a későbbiek során beszélnek róla. A jelenlegi 
előterjesztés bizottsági tárgyalása során viszont már az hangzott el, hogy már 
megtörténtek a dolgok, már nem kell beszélni róla. Ezt nem értik, bár úgy véli, 
az előterjesztés nem tartalmaz olyan politikai viharokat, hogy taktikára lett volna 
szükség. 
 
Szalári István még egy pontosítást szeretne elmondani, miszerint az 
Üzemeltetési szerződés 5.) pontjában a „megfelelő összegű üzemeltetési díjat 
köteles” szövegrész után az „évi négy részletben” szövegrészt be kellene szúrni. 
 
Boda István elsődlegesen megjegyzi, az ÓZDSZOLG Kht. egy jól működő cég. 
Az előterjesztésben felvázolt elképzelés az volt, hogy a cégnél tiszta profilok 
teremtődjenek, olyan feladatok maradjanak ott, amelyek elsődlegesen a 
városüzemeltetéshez, zöldfelület-gazdálkodáshoz kapcsolódnak, a profitot hozó 
része pedig kerüljön át az ÓZDINVEST Kft-hez. Az ÓZDSZOLG Kht-nek 
vannak pénzügyi problémái és a december 30-án tárgyalandó költségvetés 
módosításánál ezek rendezésére sort kell keríteni, így a 2008. év rendeződni fog. 
A következő évben pedig a megmaradt tiszta profiljához a 2009. évi 
költségvetésben biztosítani kell azokat a feltételek, amely szükségesek a 
feladataik ellátásához. Részt vett az ÓZDINVEST Kft. Felügyeli Bizottsági 
ülésén, ahol nagyon kemény feltételeket szabtak meg, de önkormányzati 
támogatásra nem lesz szükségük az egyéb befizetések miatt.  
 
Benedek Mihály a Szalári képviselő úr által tett módosító javaslattal egyetért. 
Vitális képviselő úr felvetette, hogy nem lát statisztikát a cég vonatkozásában. 
Ezzel kapcsolatban elmondja, egy folyamatosan változó világban nehéz 
napokkal előre tervezni. A nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos 
tárgyaláskor elmondta, az a városvezetés célja, hogy tiszta profilokat hozzanak 
létre. Amikor feláll a tiszta profilú, városüzemeltetési feladatokat ellátó 
ÓZDSZOLG Kht. és még kiegészül azzal a közfoglalkoztatási munkával, ami 
rájuk fog hárul, akkor lesz kész a társaság. Ezek az átalakítások nem hirtelen jött 
ötletből, hanem a folyamatosan változó finanszírozásból és feladatokból 
adódnak. Azt gondolja, amikor az ÓZDSZOLG Kht. az Ingatlankezelő Iroda és 
a KOMSZOLG Kht. egyesüléséből létrejött, akkor egy komoly feladatot hajtott 
végre annak érdekében, hogy az Önkormányzat által rátestált feladatokat a 
legjobb színvonalon hajtsa végre. Az azóta bekövetkezett változások 
egyértelművé tették, nem tartható tovább az a helyzet, hogy a nyereséget a 
veszteség finanszírozására fordítsa a cég, ezért át kellett az Önkormányzatnak 
tekinteni, mi mennyibe kerül a városüzemeltetésnél. Az ÓZDSZOLG Kht. a 
városüzemeltetési feladatok elvégzésénél erején felül teljesített és szép 
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eredményeket ért el. Ezért köszönet illeti a dolgozókat és az ügyvezetőt. Abban 
érdekeltek, hogy a Boda úr által említett költségvetés módosításnál a változások 
miatt keletkező finanszírozási hiányt – 23,5 M Ft-ot – megkaphassák, mivel ez a 
bevétel kiesett a kasszájukból és ahhoz kell, hogy bért tudjanak fizetni. Biztos 
benne, hogy az elkövetkezendő években végrehajtandó változások be fogják 
bizonyítani, hogy a városüzemeltetés jó kezekben van és az elvégzett munka 
kitűnő színvonalon, a megfelelő finanszírozás mellett elismerésre méltó lehet. 
Ennek érdekében szükségesek ezek az apró lépések. Úgy véli, nincsenek még az 
út végén, ennek ellenére kéri a testületet, a módosításokkal együtt fogadják el a 
határozati javaslatot. 
 
Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról az elhangzott 
módosításokkal együtt. 
 
A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozza: 
 

270/KH/2008. (XII.09.) sz. határozat 
 

Tárgy: Az ÓZDSZOLG Kht. tevékenységi körének módosítása 
 
A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozta: 
 
1. A Képviselő-testület a Piacfelügyelettel és a Temetkezési Gondnoksággal 

kapcsolatos feladatellátást 2009. január 1-től az ÓZDSZOLG Kht-tól az 
ÓZDINVEST Kft-hez helyezi át. 
 

Felelős:  a feladat átadásáért: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
a feladat átvételéért: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

Határidő: 2008. december 31.  
 
2. Az Önkormányzat tulajdonát képező, az 1. pontban megjelölt tevékenységek 

ellátására jelenleg használt immateriális javakat és tárgyi eszközöket az 
ÓZDSZOLG Kht. kezeléséből 2008. december 31-i dátummal elvonja és 
ezen eszközök használatára az ÓZDINVEST Kft-vel határozatlan 
időtartamra Üzemeltetési Szerződést köt a határozat mellékletében foglaltak 
szerint.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az Üzemeltetési Szerződés 
aláírására. 
 

Felelős:  Polgármester 
ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

Határidő: 2009. január 1.  
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3. Az ÓZDSZOLG Kht. könyveiben szereplő önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokon megvalósult beruházások, felújítások értékét a Kht. 
térítésmentesen adja át az Önkormányzat részére. Az Önkormányzat az átvett 
eszközök értékével a térítésmentes átadás-átvételt követően módosítja az 
ÓZDINVEST Kft-vel kötött üzemeltetési szerződést.  
 
Felelős:  ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 

PH. Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
Határidő: a térítésmentes átadás-átvételre: 2008. december 31. 

 üzemeltetési szerződés módosítására: 2009. január 15. 
 
4. A Képviselő-testület felkéri az ÓZDSZOLG Kht. és az ÓZDINVEST Kft. 

ügyvezetőjét, hogy az ÓZDSZOLG Kht. tulajdonát képező 1. pontban 
megjelölt feladatok ellátására használt egyéb eszközök átadásáról-átvételéről 
külön állapodjanak meg és kössenek szerződést. 
 
Felelős:  ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 

ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
Határidő: 2008. december 17.  

 
5. Az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője a 160/KH/2008. (VI.27.) sz. határozat 

mellékletében biztosított felhatalmazás alapján módosítsa a társaság Alapító 
Okiratában foglalt tevékenységi köröket az 1. pontban meghatározottak 
értelmében. 
 
Felelős: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
Határidő: 2008. december 31.  

 
6. A Piacfelügyeletnél és a Temetkezési Gondnokságnál foglalkoztatott 

létszámot az ÓZDINVEST Kft. munkajogi jogutódlással vegye át az 
ÓZDSZOLG Kht-tól.  

 
Felelős:  ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 

ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
Határidő: 2009. január 1. 

 
7. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadásakor az 

ÓZDSZOLG Kht. részére a profitorientált tevékenységek áthelyezéséből 
eredő, indokolt mértékű forráshiányt az önkormányzati feladatok folyamatos 
ellátása érdekében biztosítani szükséges.  

 
Felelős: PH. Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: 2009. évi költségvetési rendelet elfogadása 
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8. A 230/KH/2008. (IX.30.) sz. képviselő-testületi határozat értelmében az 

ÓZDSZOLG Kht. részére az önkormányzati feladat-ellátás zavartalan 
működéséhez szükséges támogatást a 2008. évi költségvetési rendelet 2008. 
december 30-i módosításakor figyelembe kell venni.  

 
Felelős: PH. Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: 2008. december 30. 

 
9. Az Önkormányzat és az ÓZDSZOLG Kht. közötti 2009. évre – 

városüzemeltetési feladatok ellátására - vonatkozó Megállapodás 
megkötésénél e határozatban foglalt döntést értelemszerűen figyelembe kell 
venni.  

 
Felelős:  ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 

PH. Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
Határidő: az ÓZDSZOLG Kht. 2009. évi Üzleti Tervének elfogadása 

 
 

270/KH/2008. (XII.09.) sz. határozat melléklete 
 
 

Üzemeltetési szerződés 
 
 

Amely létrejött egyrészt az Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1., 
KSH törzsszám: 15350088 7511 32105, adószám: 15350088-2-05), mint megbízó – 
továbbiakban: Megbízó, másrészről az ÓZDINVEST Kft. (3600 Ózd, Október 23.tér. 
1., cégjegyzékszám: Cg.05-09-004107, adószám:11381242-02-05) mint megbízott – 
továbbiakban: Megbízott – között az alábbi feltételekkel: 
 
1.) A Megbízó 270/KH/2008. (XII.09.) sz. határozat alapján – 2009. január 1-jei 

kezdő időponttól – a Megbízott részére üzemeltetésre átadja a szerződés 
mellékletét képező átadás-átvételi jegyzőkönyvben szereplő immateriális javakat 
és tárgyi eszközöket a piacfelügyeleti és temetőgondnoksági feladatok ellátása 
céljára. 

 
2.) A Megbízó az üzemeltetésre átadott eszközöket jelen szerződés mellékletét 

képező átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint átadja a Megbízott részére. 
 
3.) Az üzemeltetési szerződés határozatlan időtartamra szól. 
 
4.) A Megbízó a Szerződést 60 napos határidővel jogosult felmondani. 
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5.) A Megbízott jelen szerződéssel üzemeltetésre átadott 1.) pontban felsorolt 
eszközök éves értékcsökkenésének megfelelő összegű üzemeltetési díjat köteles 
évi négy részletben a Megbízó részére minden negyedévet követő hó 20-ig 
megfizetni. 
Az üzemeltetési díj minden év január 20-ig felülvizsgálásra és amennyiben 
indokolt módosításra kerül.  

 
6.) A Megbízott az üzemeltetésre átadott eszközök üzemeltetése során 

maradéktalanul köteles betartani az Ózd Város Önkormányzata tulajdonáról és a 
vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló többször módosított 25/1993. 
(XII.23.) sz., a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló többször 
módosított 8/2001. (IV.02.) sz. és a vásárok és piacok rendjéről szóló többször 
módosított 17/2004. (IV.15.) sz. rendeletekben foglaltakat. 

 
7.) A Megbízott köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben szereplő eszközökről az 

előírásoknak megfelelő analitikus nyilvántartást folyamatosan vezetni, az év végi, 
illetve az évközi negyedéves zárásokhoz a Megbízó részére a feladásokat a 
megadott határidőre elkészíteni, az év végi feladást leltárral alátámasztani és 
ezeket megküldeni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály részére. 

 
8.) A Megbízott a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik a 

szerződés időtartama alatt okozott, az üzemeltetésre átadott eszközökben 
bekövetkezett károkért. 

 
9.) A Megbízó az üzemeltetésre átadott immateriális javak és tárgyi eszközök közül 

azon eszközöket, amelyek biztosítás alá vonhatók, biztosítja az  elháríthatatlan 
külső ok következtében keletkezett kár esetére. A megbízott a kártérítési összeget 
a jelen szerződésben üzemeltetésre átadott eszközök helyreállítására, pótlására 
köteles fordítani.  

 
10.) A Megbízott felel az üzemeltetésre átadott eszközök üzemeltetése során harmadik 

személynek okozott károkért. 
 
11.) A Megbízott köteles az üzemeltetésre átadott eszközök  műszaki állagának 

szinten tartását, megóvását folyamatos karbantartással saját költségére biztosítani. 
 
12.) Ezen üzemeltetési szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak. 
 
Ó z d, 2008. december …  
 
……………………………………               ………………………………… 
                   Megbízó           Megbízott 
    Ózd Város Önkormányzata               ÓZDINVEST Kft. 
              képviseletében         képviseletében 
             Benedek Mihály       Tengely András 
               polgármester            ügyvezető  
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Üzemeltetési szerződés melléklete 
 
 

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Amely létrejött egyrészt Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1.; 
KSH törzsszám: 15350088 7511 32105; adószám: 1535008-2-05; képviseli: Benedek 
Mihály polgármester), mint Átadó, másrészről ÓZDINVEST Kft. (3600 Ózd, 
Október 23. tér 1.; cégjegyzékszám: Cg. 05-09-004107; adószám: 11381242-2-05; 
képviseli: Tengely András ügyvezető), mint Átvevő között: 
 
Az Átadó – a Képviselő-testület …/KH/2008. (XII.09.) sz. határozata alapján 2009. 
január 1-jén átadja, az Átvevő üzemeltetésre átveszi az Önkormányzat tulajdonát 
képező immateriális javakat és tárgyi eszközöket: 
 
               
Temetkezési Gondnokság 
  Adatok: Ft-ban 

Bruttó érték Elszámolt 
ÉCS Nettó érték 

Megnevezés 
2008. december 31. 

Táblási temető     
Földterület 6 869 000 0 6 869 000 
Vízvételi hely kialakítása 668 000 68 088 599 912 
Ravatalozó 2 032 000 609 394 1 422 606 
Feljáró 5 437 946 903 930 4 534 016 
Építmények 1 700 000 118 680 1 581 320 
Kerítés felújítás 3 500 000 22 438 3 477 562 
Ivóvíz hálózat bővítése 581 054 226 752 354 302 
Olajradiátor 0 0   
Hősugárzó 0 0   
Összesen 20 788 000 1 949 282 18 838 718 
Gyári temető     
Földterület 6 087 000 0 6 087 000 
Ravatalozó 16 238 819 1 674 460 14 564 359 
Lépcső és fejáró 2 380 600 440 115 1 940 485 
Építmények 4 440 400 770 665 3 669 735 
Előtető 830 000 153 920 676 080 
Urnasírhely 2 851 000 361 494 2 489 506 
Avas üveges szekrény 22 872 22 872 0 
Szentesi íróasztal 5 280 5 280 0 
Robbanómotoros vésőgép-
Pionir- 136 700 136 700 0 
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Avas polcos szekrény 3 db 29 190 29 190 0 
Bozótírtó  FS 220 71 398 71 398 0 
SHARP számológép 0 0 0 
Mobiltelefon +töltő (Kovács G) 0 0 0 
Összesen 33 093 259 3 666 094 29 427 165 
Cserda-lápa     
Földterület 678 000 0 678 000 
Ravatalozó 110 000 22 031 87 969 
Összesen 788 000 22 031 765 969 
Bolyki temető     
Földterület 4 623 000 0 4 623 000 
Ravatalozó 3 000 000 913 591 2 086 409 
Vízvételi hely kialakítása 663 000 103110 559 890 
Urna sírhely 643 001 44207 598 794 
Halott hűtő 257 728 257728 0 
Összesen 9 186 729 1 318 636 7 868 093 
Bánszállási temető     
Földterület 590 000 0 590 000 
Ravatalozó 100 000 20011 79 989 
Illemhely kialakítása 200 000 30372 169 628 
Összesen 890 000 50 383 839 617 
Somsályi temető     
Földterület 597 000 0 597 000 
Építmények 712 000 278597 433 403 
Építmény 327 000 44127 282 873 
Útfelújítás 400 000 2 630 397 370 
Összesen 2 036 000 325 354 1 710 646 
Centeri temető     
Földterület 503 000 0 503 000 
Ravatalozó 29 000 13233 15 767 
Kerítés, gyalogjárda 1 900 000 152834 1 747 166 
Építmény 150 000 7422 142 578 
Összesen 2 582 000 173 489 2 408 511 
Centeri zsidó temető     
Földterület 7 000 0 7 000 
Épület 11 000 1494 9 506 
Összesen 18 000 1 494 16 506 
Vasvárút-Kolozsi úti temető     
Földterület 659 000 0 659 000 
Épület 99 000 13 361 85 639 
Összesen 758 000 13 361 744 639 
Mindösszesen 70 139 988 7 520 124 62 619 864 
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Piacfelügyelet    

Megnevezés Bruttó érték Elszámolt 
ÉCS Nettó érték 

Piaccsarnok 12 580 000 5 809 908 6 770 092 
Árusok részére illemhely 2 000 000 182 968 1 817 032 
Földterület 5 270 000 0 5 270 000 
Földterület 3 231 000 0 3 231 000 
Beton asztalok 645 531 445 601 199 930 
Járda 97 200 51 561 45 639 
Rács korlát építés 390 561 199 278 191 283 
Szennyvíz, ivóvezeték 2 695 319 1 375 359 1 319 960 
Térburkolat 3 889 787 1 859 431 2 030 356 
Villamoshálózat 22 428 11 330 11 098 
Környezetvédelem 259 172 124 452 134 720 
Területrendezés 418 002 213 298 204 704 
Városi piac illemhely- földter.- 1 495 000 0 1 495 000 
Városi piac illemhely- épület.- 1 572 000 770 469 801 531 
Városi ruhás piac.-föld- 1 376 000 0 1 376 000 
Mecsek íróasztal 5 320 5 320 0 
Szék, puff 4 db 0 0 0 
Kézszárító 2 db 0 0 0 
Folyékony szappan adagoló 2 
db 0 0 0 
Hőtárolós kályha 2 db 0 0 0 
Összesen 35 947 320 11 048 975 24 898 345 
 
Megjegyzés: Az átadás-átvételi jegyzőkönyv része a tárgyi eszközökről készített tételes kimutatás. 
 
 
Ózd, 2008. december … 
 
 
 
 
 
 ......................................................... .............................................................. 
 Átadó Átvevő 
 Ózd Város Önkormányzata ÓZDINVEST Kft. 
 Benedek Mihály Tengely András 
 polgármester ügyvezető 
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8.) napirend 
 
Javaslat az Ózd Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 
teljesítményértékelésének alapját képező célok meghatározására 
 
Kiss Sándor köszönti Szent-Királyi László tűzoltó alezredest. 
 
Nagybalyi Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és jó munkát kívánva a tűzoltóknak egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

271/KH/2008. (XII. 9.) számú Határozat 
 
Tárgy: Az Ózd Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 

teljesítményértékelésének alapját képező célok meghatározása 
 
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot 
hozza: 
 
A képviselő-testület a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak 
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. tv. 245/F. § (2) bekezdése alapján 
az Ózd Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság állománya 
teljesítménykövetelményének alapjául a következő célokat állapítja meg: 
 
1.) A működési feltételek javítása érdekében: 
 
a.) A költségtakarékos gazdálkodás folyamatosságának megvalósítása, az 

intézmény saját bevételeinek növelése a jogszabályok keretei, valamint az 
intézmény működését meghatározó alapdokumentumok által meghatározott 
szolgáltatási tevékenységek megvalósításával.  

b.) A szolgáltatási tevékenységekből származó saját bevétel technikai 
fejlesztésre, valamint a személyi állomány elhelyezési körülményeinek 
javítására történő felhasználása. 

c.) Az önerőből teljesíthető karbantartások, felújítási munkálatok elvégzése. 
d.) Az energia felhasználás és a közműdíjak mérséklése, takarékos szemlélettel 

történő igénybevétele. 
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e.) A fenti célok teljesülése érdekében a személyi állomány valamennyi tagjától 
a beosztásához és szolgálati feladataihoz mérten elvárható a pozitív 
hozzáállás, és közreműködés. 

 
2.) A tűzesetek megelőzése érdekében: 
 
a.) A lakosság rendszeres tájékoztatása és figyelem felhívása, az írott és az 

elektronikus sajtó útján. 
b.) Az általános és a középiskolák tanulóinak tűzvédelmi felvilágosítása. 
c.) Nyújtsanak tájékoztatást a gazdálkodó szervezetek felé a jogszabály 

módosítások miatt bekövetkező tűzvédelmi változásokról, azok 
betarthatóságának érdekében. 

d.) Az első fokú tűzvédelmi hatósági feladatok végrehajtása során, a települési 
önkormányzat jegyzője munkájának elősegítésére a tűzvizsgálatban, a 
tűzvédelmi ellenőrzés során és a szakhatósági ügyekben az illetékes 
önkormányzati tűzoltóparancsnok – illetve a hatáskörrel felruházott 
munkatársai – mindenkor szakszerűen, a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően járjanak el. A tűzvizsgálatok során - a szakmai tevékenység 
eredményessége érdekében – törekedni kell a társszervekkel való hatékony 
együttműködésre, illetve javaslatot kell tenni a hatósági szankciók 
megtételére. 

 
3.) A tűzoltás és a műszaki mentés szakszerűbb végzése érdekében: 
 
a.) A tűzjelzés fogadásának gyorsítása és az adatrögzítés hitelességének javítása, 

valamint az automata tűzjelző (tűzjelzés fogadására alkalmas) 
számítástechnikai végpont kiépítése és működtetése. 

b.) A dolgozók elméleti és fizikai felkészítésének javítása, az oktatásokon, 
továbbképzéseken való részvételi lehetőségek jobb kihasználása, a 
beavatkozások dinamikájának és hatékonyságának növelése érdekében. 

c.) Az egyes beosztásokhoz és konkrét feladatok végzéséhez szükséges 
tanfolyamokra történő beiskolázások kezdeményezése, az általános 
képzettségi szint emelése, önképzés megvalósításával is.  

d.) Az alkalmazható (engedélyezett) szakfelszerelések és egyéni 
védőfelszerelések szakszerű kiválasztásával, utánpótlásával a beavatkozások 
eredményességének, hatékonyságának a fokozása. 

e.) A működés és a technikai eszközök beszerzése, korszerűsítése területén a 
pályázati lehetőségek minél hatékonyabb kihasználása.  

f.) A szolgálati ágak hatékony együttműködése érdekében minden hivatásos 
állományú személytől korrekt és konstruktív közreműködést kell 
megkövetelni a működési terület megfelelő szintű tűzvédelmi helyzetének 
megőrzése érdekében. 
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4.) Az ügyfelekkel, társszervekkel való kapcsolattartás érdekében: 
 

a.) Az ügyfelekkel való kapcsolattartás során a személyi állomány tagjai 
törekedjenek a törvényesség, a szakszerűség, a tárgyszerűség, a 
pontosság, a gyorsaság és a határidők betartására. Legyenek udvariasak, 
türelmesek, részrehajlástól és előítéletekről mentesek, ugyanakkor 
következetesek és határozottak. Tevékenységük során érvényesüljön a 
szolgáltató jelleg, kapjon megfelelő hangsúlyt a köz szolgálata. 

b.) Az ügyek intézése során különös figyelmet kell fordítani a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény által meghatározottak érvényre juttatására, szakszerű 
alkalmazására. 

c.) A  hivatásos önkormányzati tűzoltóság a szakmai feladatok hatékony 
végrehajtása érdekében a fegyveres erők, a rendőrség, a polgári védelem, 
a vám- és pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtási és a környezetvédelmi 
szervek, a mentőszolgálatok és a közüzemi vállalatok kirendelését - azok 
alapfeladatainak ellátására tekintettel – igényelje. A felsorolt szervezetek 
képviselőivel, illetve a helyi Polgári védelmi kirendeltséggel, valamint a 
működési területen működő önkormányzatok illetékes vezetőivel 
rendszeresen tartson szakmai kapcsolatot, törekedjen a megfelelő 
együttműködésre. 

d.) A személyi állomány valamennyi tagjának az intézményi struktúrához 
igazodó, a hierarchikus szervezeti felépítésnek megfelelő hozzáállást kell 
tanúsítania a szolgálat teljesítése során, az általános viselkedési normák 
betartásával. 

e.) Hivatalos eljárásuk során a hivatásos állomány tagjai ne sértsék meg a 
pártsemleges tevékenységhez fűződő társadalmi elvárásokat. 
Intézkedéseik, vagy azok elmulasztása, elhanyagolása közvetve sem 
szolgálhat párt- és csoportérdekeket. 

 
Felelős:  Polgármester 
     Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka 
Határidő:  2009. december 31. 
 

9.) napirend 
 
Javaslat a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező 
önkormányzati célok meghatározására 
 
Nagybalyi Géza: ezt az előterjesztést is megtárgyalta az Ügyrendi és Igazgatási 
Bizottság és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
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Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

272/KH/2009.(XII.9.) számú Határozat 
 
Tárgy:  A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok 

meghatározása 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület 2009. évre vonatkozóan az alábbi – köztisztviselői 
teljesítménykövetelmények alapját képező – célokat állapítja meg: 
 
A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat működésével, valamint az 
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatainak színvonalasabb ellátása érdekében tekintse kiemelt 
feladatának: 
 

1. a helyi közigazgatás folyamatos korszerűsítését, a helyi közfeladatok 
minőségi ellátását, 

 
2. a szolgáltató közigazgatás polgármesteri hivatalban történő 

megteremtését, 
 
3. a közigazgatási hatósági eljárás színvonalának emelését, a 

bürokráciamentes, ügyfélbarát ügyintézést, a helyi jogszabály-előkészítő 
tevékenység javítását, 

 
4. az Ózd Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeteként a feladatok 

folyamatos végrehajtását, a kistérségben lévő települési önkormányzatok 
közötti együttműködés erősítését, a központi támogatások és pályázati 
lehetőségek minél szélesebb körű kihasználását, 

 
5. a közigazgatási tevékenység informatikai megalapozását annak 

érdekében, hogy a közigazgatási eljárások elektronikus ügyintézésre is 
alkalmasak legyenek, 

 
6. a mellérendeltségi kapcsolatok útján végzett közigazgatási tevékenység 

javítását. 
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Mindezek végrehajtása érdekében: 
 

• A helyi önkormányzati jogok gyakorlását elő kell segíteni az önkormányzati 
döntések megalapozottabb előkészítésével és a végrehajtás folyamatos 
ellenőrzésével, különösen a település- és gazdaságfejlesztéssel, a 
közszolgáltatások szervezésével és minőségi színvonalának emelésével, az 
Önkormányzat vagyonával való gazdálkodással, a város-image kedvező 
alakításával összefüggő feladatok ellátása terén. 

 
• A kistérség összehangolt fejlesztésének előmozdítása – különösen a 

fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése, a településfejlesztés 
összehangolása, a kistérségi közszolgáltatások biztosítása, fejlesztése és 
szervezése, valamint közös intézmények fenntartása – érdekében erősíteni 
kell a hosszú távú kistérségi együttműködést. 

 
• A többcélú kistérségi társulások információval való ellátása, különös 

tekintettel a pályázati lehetőségekre. 
 
• Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása során biztosítani 

kell a gazdálkodás szabályszerűségét, ezzel összefüggésben a célszerűségi, 
hatékonysági és takarékossági szempontokra kiemelt hangsúlyt kell fordítani. 
Szükséges a racionális gazdálkodás megvalósítása. 

 
• Törekedni kell a bevételek növelésére, a pénzügyi és számviteli fegyelem 

erősítésére, a vezetői ellenőrzés folyamatos biztosítására. 
 
• Szükséges a belső ellenőrzés hatékonyságának további növelése. 
 
• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény alkalmazásával kapcsolatos egységes joggyakorlat 
kialakítása. 

 
• Az elektronikus hatósági ügyintézés és az elektronikus ügyiratkezelés 

feltételrendszerének fokozatos bővítése. 
 
• Javítani kell a helyi jogszabály-előkészítő tevékenységet. A helyi 

jogszabályok előkészítése során a lakosság nagy részét érintő, jelentősebb 
szabályozási területeken lehetőség szerint törekedni kell költségelemzés és 
költségértékelés készítésére és a megvalósíthatóság előzetes vizsgálatára. 

 
• Biztosítani kell a kihirdetett jogszabályok jobb megismerését, és az arra 

alkalmas helyi jogalkotási területek időszakonkénti kodifikációját. 
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• Figyelmet kell fordítani a hivatal iktatási és ügyiratkezelési rendszerének 
korszerűsítésére. 

 
• Az „egységes hivatal” elvének figyelembevételével javítani kell a 

koordinációt a tisztségviselőkkel, bizottságokkal és képviselőkkel való 
kapcsolattartás során, valamint a hivatalon belül. 

 
• A bürokráciamentes, ügyfélbarát ügyintézés érdekében javítani kell az 

elsőfokú ügyintézés színvonalát és a hatósági ügyintézés ügyfeleket szolgáló 
jellegét. Kiemelt figyelmet kell fordítani a határidők maradéktalan 
betartására. 

 
• Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a mozgáskorlátozott ügyfelek és a 

kisgyermekkel érkező szülők ügyintézését segíteni kell. 
 
• A hatósági ellenőrzési módszerek javításával, az ellenőrzések 

összehangoltabb rendszerének kialakításával és bevezetésével, valamint 
szigorúbb szankciókkal és jogkövetkezményekkel szükséges fellépni a 
jogsértő személyekkel és szervezetekkel szemben. 

 
• Tovább kell folytatni a megfelelő ügyfél-tájékoztatás, valamint az egyes 

közigazgatási eljárások elektronikus ügyintézése érdekében az informatikai 
háttér alkalmassá tételét. A pénzügyi lehetőségek függvényében fokozatosan 
bővíteni kell a távügyintézés lehetőségeit. 

 
• A hivatali vezetőknek és ügyintézőknek törekedni kell az európai uniós 

ismereteik bővítésére, folyamatosan figyelemmel kell kísérni az Európai 
Uniós pályázati lehetőségeket. 

 
• Szükség esetén az érdekképviseletekkel és az érintett civil szervezetekkel 

érdekegyeztetést kell lefolytatni, vagy társadalmi konzultációs, lakossági 
fórumot kell tartani. 

 
Felelős: Ózd Város Jegyzője 
Határidő: 2009. december 31. 
 

9/a.) napirend 
 

Javaslat az ózdi Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Alapító 
Okiratának módosítására és egységes szerkezetben történő elfogadására 
 
Kovács Béla ismerteti, a Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. A javaslat a telephely-módosítás miatt készült, de megragadták az 
alkalmat, hogy egységes szerkezetbe is kerüljön az Alapító Okirat. A Bizottság 
egyhangúlag javasolja az elfogadását a Képviselő-testület számára. 
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Nagybalyi Géza: az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatja az elfogadását. 
 
Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

273/KH/2008. (XII. 09.) számú határozat 
 
Tárgy: Az ózdi Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Alapító 

Okiratának módosítására 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 
Alapító Okiratát 2008. december 20-i hatállyal 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:  értelemszerűen 
 

273/KH/2008. (XII. 09.) sz. 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 
273/KH/2008. (XII. 09.) 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, 48-as út 6.∗ 

                                                 
∗ A csillaggal jelölt, vastag betűvel szedett részeket a  273/KH/2008. (XII. 09.) sz. határozat módosította 
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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, 48-as út 6.*        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 

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 
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 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 
 
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. 
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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. december 20. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát 

veszti a 236/KH/2008. (IX. 30.) sz. Alapító Okirat. 
 
Ózd, 2008. december 20. 
 
 
 
 Benedek Mihály  
 polgármester 
 
 
 

1. számú Függelék 
 
Ingóságok, eszközök felsorolása: 
 
 
 

Sorszám 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 
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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 

 
10.) napirend 

 
Javaslat a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás módosított alapító 
okiratának, valamint az alapításról és működtetésről szóló módosított 
megállapodásnak az elfogadására 
 
Nagybalyi Géza: az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az előterjesztést 
megvitatta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Kovács Béla ismerteti, a Társulási Tanács – mint a Sajó-menti TISZK 
döntéshozó szerve – 2008. november 6-án megtartott ülésén támogatta Mezőcsát 
csatlakozási kérelmét, azonban a Társulási Tanács döntése alapján a 
dokumentumokat az alapító önkormányzatoknak külön-külön is el kell 
fogadniuk. Ezért készült el ez az előterjesztés. A Művelődési és Oktatási 
Bizottság megtárgyalta az anyagot és egyhangúlag támogatja az elfogadását. 
 
Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról. 



 81 
 

 
A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

274/KH/2008. (XII. 09.) számú határozat 
 

Tárgy: A Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás módosított alapító 
okiratának, valamint az alapításról és működtetésről szóló módosított 
megállapodásnak az elfogadása 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést a 
191/KH/2008. (VII.28.) sz. határozatával elfogadott „Megállapodás a Sajó-
menti Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére” című 
dokumentum II/5. pontjának b) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta, és 
a tárgyban az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Képviselő-testület a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás 

létrehozására és működtetésre szóló módosított megállapodást a határozat 1. 
sz. melléklete szerint elfogadja. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
2.) A Képviselő-testület a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás módosított 

alapító okiratát a határozat 2. sz. melléklete szerint elfogadja. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
3.) A Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére 

szóló megállapodás, valamint a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás 
alapító okiratának aláírására a Polgármestert felhatalmazza. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
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10/a.) napirend 
 
Javaslat az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ Alapító Okiratának 
módosítására 
 
Nagybalyi Géza: az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Erdősi János: a Gazdaságfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és  
mivel az Alapító Okirat módosítása az eddig megtörtént változásokat 
regisztrálja, a módosítások átvezetését tartalmazza, így a Bizottság egyhangúlag 
támogatja az elfogadását. 
 
Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

275/KH/2008. (XII.09.) sz. Határozat 
 
Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ Alapító Okiratának 

módosítása 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § 
(1) bekezdés g.) pontja alapján az alábbi döntést hozta: 
 
1. A Képviselő-testület az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ 

Alapító Okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratot jelen határozat 1. és 2. számú mellékletei szerint jóváhagyja. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosító és az 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat, valamint a módosításhoz 
kapcsolódó egyéb okiratok aláírására. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
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275/KH/2008. (XII.09.) sz. határozat 1. sz. melléklete 

 
Szám: 3442-19/2008.-SZMM 
 

Alapító Okirat Módosítása 
 
Az Észak-Magyarországi Regionális Képző Központ alapító okiratát az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. §-ának (1) bekezdésére, az államháztartás működési 
rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdésére, továbbá a szociális 
és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Kormányrendelet 
4. § (4) bekezdésének bd) pontjára - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - az alapítók az 
alábbiak szerint módosítják:  

 
A korábbi alapító okirat I/2. pontja (A Regionális Képző Központ jogállása) az I/1. pont 
lesz, míg a korábbi I/1. pont számozása I/2-re változik.  
 
 A korábbi alapító okirat I/2. pontja (I/1. pont) második bekezdésében a 
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium elnevezés Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium –ra változik, míg a harmadik bekezdés törlésre kerül: 
 
Tartalma a következő:  
 
1. A Regionális Képző Központ jogállása: 
 

A Regionális Képző Központ (továbbiakban: képző központ) jogi személy, központi 
költségvetési szerv, önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik. 
 
A képzõ központ költségvetését évenként a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
állapítja meg.  

 
A korábbi I/3. pont (A képző központ székhelye és kirendeltsége) kiegészül azok 
helyrajzi számaival a következők szerint:  
 
A képző központ 
 

Székhelye: 3518 Miskolc, Erenyő út 1.; Helyrajzi szám: 34436/3 építmény belterület 
 
Kirendeltsége: 3600 Ózd, Kiserdőalja u. 2.; Helyrajzi száma: 5052 építmény belterület 
 
Kiemelt működési területe: Észak-magyarországi régió 
 
Általános működési területe: Magyarország egész területe 
 

A korábbi és a módosított alapító okirat I/4. pontjában a képző központ alapítójának 
neve Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumról Munkaügyi Minisztériumra 
változik.  
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A korábbi alapító okirat I/6. pontjában a képző központ felügyeleti szervének elnevezése 
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumról Szociális és Munkaügyi 
Minisztériumra változik. Tartalma az alábbiak szerint változik meg: 
 
6. A képzõ központ felügyeleti szerve: 
 

Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) 
A regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerőpiaci Alap 
foglalkoztatási alaprészén belül elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint a 
regionális képző központok és a megyei (fővárosi) munkaügyi központok 
együttműködéséről szóló 23/2005. (XII. 26.) FMM rendelet (a továbbiakban: R.) 
értelmében a Minisztérium a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a továbbiakban: 
Hivatal) közreműködésével látja el a képző központ irányítását. 
 
A képzõ központ szakmai munkáját az R. szerint létrehozott és működtetett szakmai 
felügyelő tanács segíti, mely ellátja a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a 
továbbiakban: Fktv.) 14. §-ának megfelelően a Szakmai Tanácsadó Testület feladatait is.   

 
Az I/7. pont a képző központ gazdálkodási jogkörét fogalmazza át, mivel a vállalkozási 
formában végzendő tevékenysége megszűnik: 
 
7. A képző központ gazdálkodási jogköre: 
 

A képző központ alaptevékenységébe tartozó feladatának ellátásához a központi 
költségvetés a mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározott mértékű 
támogatást nyújtja.  
 
A képző központ képzési tevékenységét a jóváhagyott éves képzési terv szerint végzi, 
amely tartalmazza a finanszírozás forrásait.  

 
Az I/8. pontban a szakminiszter elnevezése változik meg a korábbihoz képest, az egyéb 
munkáltatói jogokat a Hivatal főigazgatója gyakorolja: 
 
9. A képző központ vezetőinek kinevezése és a munkáltatói jogkör gyakorlása: 
 

A képző központ igazgatóját a Hivatal főigazgatójának, valamint a Minisztérium 
államtitkárának javaslatára a képző központ többi Alapító szervének egyetértésével a 
szociális és munkaügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) bízza meg és menti fel. Az 
igazgatóval kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat a Hivatal főigazgatója 
gyakorolja. 
 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. §-
ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a képző központ gazdasági igazgatóhelyettesét – 
besorolástól függetlenül – a képző központ igazgatójának javaslatára, határozatlan időre, a 
miniszter bízza meg és menti fel. A további munkáltatói jogokat a képző központ 
igazgatója gyakorolja. 
 
A képző központ Szervezeti és Működési Szabályzatát a Hivatal javaslata alapján a 
miniszter hagyja jóvá. 
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Az új I/9. pont a korábbi, IV. és megszűnő pontban szereplő azonosító adatokat 
aktualizálja. Az új rendelkezések tartalma a következő: 
 
9. Az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ azonosító adatai: 
 

Törzskönyvi azonosító száma: 325114 
Adószáma: 15325110-2-05 
KSH statisztikai számjel: 15325110-8559-312-05 
AHT-I azonosítószám: 037437 
Alaptevékenységi szakágazat: 855900 
Fejezet: XXVI 
Cím: 0500 
Szektor: 1051 

 
Az új alapító okirat II. pontja kiegészül a képző központ feladataival (II/1.A-B-C-D pontok.) 
 
Az alaptevékenységként ellátott újból meghatározásra kerülnek, (II/2. pont), míg az 
alaptevékenység TEÁOR besorolását a II/3. pont tartalmazza, a korábbi Alapító Okirat II/1 
pontjának hatálytalanítása mellett. 
 

II. 
 

A KÉPZŐ KÖZPONT FELADATAI, ALAPTEVÉKENYSÉGE 
 
1. A képző központ feladatai: 
 
A. A képző központ képzési feladatainak ellátása körében a következő képzéseket 
nyújtja: 
 
a) az állam által elismert szakképesítés megszerzésére, munkakör betöltéséhez, foglalkozás, 

tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzésére irányuló képzés, 
b) a szakképző iskola fenntartójával kötött megállapodás alapján az iskolai rendszerű 

gyakorlati képzésben való részvétel. 
c) a szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismereteket nyújtó oktatás, 
d)  pályaorientáló és álláskereséséi ismeretek oktatása, 
e)  nyelvi képzés, 
f)  informatikai képzés, továbbá 
g) képességfejlesztő és motivációs képzés, 
h) a szakképzésben és felnőttképzésben dolgozó tanárok és oktatók továbbképzése, 
 
 
B. A képző központ az alábbi, képzéshez kapcsolódó feladatokat látja el: 
 
a) vizsgáztatás, 
b) tananyag-, módszertani- és képzési programfejlesztés, 
c) felnőttképzési információs adatszolgáltatás és tájékoztatás, valamint 
d) a képző központ által nyújtott képzést eredményesen teljesített személyek 

elhelyezkedésének nyomon követése, 
e) a képzésben részt vevő személyek számára szállás, étkezés és utazás biztosítása. 
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C. A képző központ szolgáltatási feladatai: 
 
a) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

(a továbbiakban: Flt.) 13/A §-a (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban meghatározott 
munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása, továbbá pályaorientációs, 
álláskeresési tanácsadás, 

b) felnőttképzési minőségirányítási tanácsadás, 
c) pedagógiai szolgáltatás, valamint az Fktv. 29. §-ának 7. pontjában meghatározott 

felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás, 
d) kompetenciák , továbbá megelőző tudásszint felmérése, 
e) a szakmai képzésben történő részvételhez szükséges szakmai alkalmassági vizsgálat. 
 
D. A felnőttképzési támogatási programokhoz kapcsolódó koordinációs illetve  
szervezési jellegű feladatok. 
 
2. A képző központ alaptevékenységként ellátott feladatai: 
 
A. A képző központ az 1/A. pontban meghatározott képzési feladatait 
alaptevékenységként látja el a következő személyek számára nyújtott képzések esetében: 
a) hátrányos munkaerő-piaci helyzetben lévő, az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének d) pontjában 

meghatározott álláskereső, vagy 
b) munkaviszonyban álló felnőtt, ha rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem oldható 

meg, vagy munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a 
munkavállalóval és a telephely szerint illetékes munkaügyi központtal előzetesen írásban 
közölte, vagy külön jogszabályban meghatározott csoportos létszámleépítéssel érintett 
munkavállaló, és a tartós munkavégzése képzéssel biztosítható, vagy 

c) a miniszter által meghatározott csoportba tartozik, 
d) olyan felnőtt, aki az a)-b) pontban meghatározott feltételeknek nem felel meg, de  

da) első, 50. életévét betöltött személy esetében második, az állam által elismert 
szakképesítést szerzi, 

db) fogyatékossággal élő személyként szakmai, nyelvi vagy általános képzésben vesz 
részt, 

e) központi képzési program célcsoportjába tartozik, 
f) az Európai Unió által nyújtott támogatás pénzeszközeinek felhasználásával megvalósuló 

program célcsoportjába tartozik, 
g) az Állami Foglalkoztatási Szolgálat szervének alkalmazásában áll, és a Hivatal által 

javasolt, valamint a miniszter által jóváhagyott képzési tervben szereplő képzésben vesz 
részt, 

h) az Európai Szociális Alapból társfinanszírozott országos programokat valósíthat meg. 
 
B. A képző központ az alábbi, képzéshez kapcsolódó feladatokat látja el 
alaptevékenységként: 
 
a) a 2/A. pont alpontjaiban meghatározott képzésekhez kapcsolódó tananyag-, módszertani- 

és képzési program fejlesztés, 
b) a 2/A. pont alpontjaiban meghatározott képzésekhez kapcsolódó vizsgáztatás, 
c) a 2/A. pont alpontjaiban meghatározott képzések befejezését követő három, valamint 

tizenkét hónap elteltével, a képzésben eredményesen résztvevők elhelyezkedésre 
vonatkozó felmérés elkészítése és értékelése, 
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d) a képző központ és a munkaügyi központ megállapodása alapján, a képző központ által 

lebonyolított képzésben részt vevő személyek számára étkezés, szállás és utazás 
biztosítása. 

 
C. A képző központ alaptevékenységként nyújtja az 1/C.  pontban meghatározott 
szolgáltatásait, ha: 
 
a) a 2/A. pontban meghatározott személyek számára nyújtja, illetve 
b) a szolgáltatás nyújtására az alaptevékenységként ellátott képzés előkészítése, 

eredményességének fokozása érdekében van szükség. 
 
D. A képző központ alaptevékenységként ellátandó, az  2/A-C pontokba nem tartozó 
egyéb feladatai: 
 
a) éves tevékenységének megalapozására a munkaügyi központtal egyeztetett képzési tervet, 

valamint szolgáltatási, továbbá gazdálkodási tervet készít, melyet minden tárgyévet 
megelőző július 10. napjáig megküld a Hivatal részére, 

b)  a Hivatal részére személyes adatnak nem minősülő adatot szolgáltat a tevékenységével 
összefüggésben, valamint elkészíti a jogszabályban meghatározott szakmai és pénzügyi 
beszámolókat, 

c) biztosítja a képzésben résztvevők számára legalkalmasabb képzési program 
megvalósítását, továbbá elősegíti az általa nyújtott képzést eredményesen befejező 
személyek elhelyezését, 

d) ellát jogszabályban meghatározott egyéb feladatot. 
 
E. A II. 2. A., B., C., pontok által nem meghatározott célcsoport számára képzési, 
képzéshez kapcsolódó, szolgáltatási és vizsgáztatási feladatok végzése. 
 
3. A regionális képző központ alaptevékenysége TEÁOR szerint: 

8520 Alapfokú oktatás 
8532 Szakmai középfokú oktatás 
8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 
8559 M.n.s. egyéb oktatás 
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

 
Az új alapító okirat III. pontja teljes egészében újrafogalmazza a korábbi alapító okirat 
II/2, II/3. és II/4.. pontjában feltüntetett – tartalmát tekintve kiegészítő és a korábbi, III. 
pontjában szereplő vállalkozási tevékenységeket, melyek a továbbiakban Kiegészítő 
tevékenységként végez tovább azzal, hogya későbbiekben vállalkozási tevékenységet nem lát 
el.  
 
A kiegészítő tevékenységek TEÁOR besorolását a III/2. pont tartalmazza:  
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III. 
 

A KÉPZŐ KÖZPONT KIEGÉSZÍTŐ TERVÉKENYSÉGE 
 
1. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítő tevékenység 
végzésére, amelyet az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak 
részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem 
nyereségszerzés céljából végez: 
 

- Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
- Könyvkiadás 
- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
- Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása 
- Üzletviteli tanácsadás 

 
2. A regionális képző központ kiegészítő tevékenysége TEÁOR szerint: 
 
5811  Könyvkiadás 
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése 
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
 
A régi alapító okirat IV. pontja az 1.9. pontba került át, így a sorszámozás változása folytán 
a korábbi V. pont (VEGYES RENDELKEZÉSEK) sorszáma IV-re változik, míg a 
korábbi VI (Záró rendelkezések) sorszáma V. lesz a következő tartalommal:  
 

V 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
Jelen alapító okirat 2008. január 1-től hatályos. 
 
Budapest, 2008. október  „    „ 
 
 

Dr. Ódor Ferenc 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye  

Önkormányzat Közgyűlésének  
elnöke 

Szűcs Erika 
szociális és munkaügyi miniszter 

 

 
 

Káli Sándor  
Miskolc Megyei Jogú Város 

polgármestere 

Benedek Mihály 
Ózd Város  

polgármestere 
 

 
Az Alapító Okirat módosításával az államháztartásról szóló, 1992. évi XXXVIII. törvény 88. 
§-ának (2) bekezdése alapján egyetértek. 
 
Budapest, 2008.  

Dr. Veres János 
pénzügyminiszter  
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275/KH/2008. (XII.09.) sz. határozat 2. sz. melléklete 
 
Szám: 3442-19/2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZ 
 
 
 

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ 
KÖZPONT 

 
 
 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
 
 
 

ALAPÍTÓ  OKIRATA 
 
 
 
 

 
 
 

Budapest  
2008 
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Az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ alapító okiratát az Alapítók - 
figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. § - ának (1) 
bekezdésére, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 
10.§ (2) bekezdésére, továbbá a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről 
szóló 170/2006. (VII. 28.) Kormányrendelet 4. § (4) bekezdésének bd) pontjára, a 
pénzügyminiszterrel egyetértésben - az alábbiak szerinti módosított és egységes szerkezetbe 
foglalt formában, a következő tartalommal adják ki. 
 

I. 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. A képző központ jogállása: 
 

A képző központ jogi személy, központi költségvetési szerv, önálló gazdálkodási jogkörrel 
rendelkezik. 
A képző központ költségvetését évenként a Szociális és Munkaügyi Minisztérium állapítja 
meg. 

 
2.. A költségvetési szerv neve: 
 

A képző központ hivatalos nevét magyar és angol nyelven használja.  
 
Hivatalos neve magyar nyelven: 
Észak-magyarországi Regionális Képző Központ  
(rövidítve: ÉRÁK; a továbbiakban: képző központ) 
 
Hivatalos neve angol nyelven: 
North Hungarian Regional Training Centre 
 

3. A képző központ 
 

Székhelye: 3518 Miskolc, Erenyő út 1.; Helyrajzi szám: 34436/3 építmény belterület 
 
Kirendeltsége: 3600 Ózd, Kiserdőalja u. 2.; Helyrajzi száma: 5052 építmény belterület 
 
Kiemelt működési területe: Észak-magyarországi régió 
 
Általános működési területe: Magyarország egész területe 
 

4. A képző központ alapító szervei: 
 

Munkaügyi Minisztérium,  
 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
 
Ózd Városi Önkormányzat 
 

5. Az Alapító Okirat kelte: 1990. február 6. 



 107 
 

6. A képző központ felügyeleti szerve:  
 

Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) 
 
A regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerőpiaci Alap 
foglalkoztatási alaprészén belül elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint a 
regionális képző központok és a megyei (fővárosi) munkaügyi központok 
együttműködéséről szóló 23/2005. (XII. 26.) FMM rendelet (a továbbiakban: R.) 
értelmében a Minisztérium a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a továbbiakban: 
Hivatal) közreműködésével látja el a képző központ irányítását. 
 
A képzõ központ szakmai munkáját az R. szerint létrehozott és működtetett szakmai 
felügyelő tanács segíti, mely ellátja a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a 
továbbiakban: Fktv.) 14. §-ának megfelelően a Szakmai Tanácsadó Testület feladatait is.   
 

7. A képző központ gazdálkodási jogköre: 
 

A képző központ alaptevékenységébe tartozó feladatának ellátásához a központi 
költségvetés a mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározott mértékű 
támogatást nyújtja.  
 
A képző központ képzési tevékenységét a jóváhagyott éves képzési terv szerint végzi, 
amely tartalmazza a finanszírozás forrásait.   
 

8. A képző központ vezetőinek kinevezése és a munkáltatói jogkör gyakorlása: 
 

A képzõ központ igazgatóját a Hivatal főigazgatójának, valamint a Minisztérium 
államtitkárának javaslatára a képző központ többi Alapító Szervének egyetértésével a 
szociális és munkaügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) nevezi ki, illetve menti fel. 
Az igazgatóval kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat a Hivatal főigazgatója gyakorolja. 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. §-
ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a képző központ gazdasági igazgatóhelyettesét –
besorolástól függetlenül – a képző központ igazgatójának javaslatára, határozatlan időre, a 
miniszter bízza meg és menti fel, a további munkáltatói jogokat a képző központ 
igazgatója gyakorolja. 
 
A képző központ Szervezeti és Működési Szabályzatát a Hivatal javaslata alapján a 
miniszter hagyja jóvá. 
 

9. Az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ azonosító adatai: 
 

Törzskönyvi azonosító száma: 325114 
Adószáma: 15325110-2-05 
KSH statisztikai számjel: 15325110-8559-312-05 
AHT-I azonosítószám: 037437 
Alaptevékenységi szakágazat: 855900 
Fejezet: XXVI 
Cím: 0500 
Szektor: 1051 
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II. 

 
A KÉPZŐ KÖZPONT FELADATAI, ALAPTEVÉKENYSÉGE 

 
1. A képző központ feladatai: 
 
A. A képző központ képzési feladatainak ellátása körében a következő képzéseket 
nyújtja: 
 
a) az állam által elismert szakképesítés megszerzésére, munkakör betöltéséhez, foglalkozás, 

tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzésére irányuló képzés, 
b) a szakképző iskola fenntartójával kötött megállapodás alapján az iskolai rendszerű 

gyakorlati képzésben való részvétel. 
c) a szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismereteket nyújtó oktatás, 
d) pályaorientáló és álláskereséséi ismeretek oktatása, 
e) nyelvi képzés, 
f) informatikai képzés, továbbá 
g) képességfejlesztő és motivációs képzés, 
h) a szakképzésben és felnőttképzésben dolgozó tanárok és oktatók továbbképzése, 
 
B. A képző központ az alábbi, képzéshez kapcsolódó feladatokat látja el: 
 
a) vizsgáztatás, 
b) tananyag-, módszertani- és képzési programfejlesztés, 
c) felnőttképzési információs adatszolgáltatás és tájékoztatás, valamint 
d) a képző központ által nyújtott képzést eredményesen teljesített személyek 

elhelyezkedésének nyomon követése, 
e) a képzésben részt vevő személyek számára szállás, étkezés és utazás biztosítása. 
 
C. A képző központ szolgáltatási feladatai: 
 
a) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

(a továbbiakban: Flt.) 13/A §-a (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban meghatározott 
munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása, továbbá pályaorientációs, 
álláskeresési tanácsadás, 

b) felnőttképzési minőségirányítási tanácsadás, 
c) pedagógiai szolgáltatás, valamint az Fktv. 29. §-ának 7. pontjában meghatározott 

felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás, 
d) kompetenciák , továbbá megelőző tudásszint felmérése, 
e) a szakmai képzésben történő részvételhez szükséges szakmai alkalmassági vizsgálat. 
 
D. A felnőttképzési támogatási programokhoz kapcsolódó koordinációs illetve  
szervezési jellegű feladatok. 
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2. A képző központ alaptevékenységként ellátott feladatai: 
 
A. A képző központ az 1/A. pontban meghatározott képzési feladatait 
alaptevékenységként látja el a következő személyek számára nyújtott képzések esetében: 
 
a) hátrányos munkaerő-piaci helyzetben lévő, az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének d) pontjában 

meghatározott álláskereső, vagy 
b) munkaviszonyban álló felnőtt, ha rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem oldható 

meg, vagy munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a 
munkavállalóval és a telephely szerint illetékes munkaügyi központtal előzetesen írásban 
közölte, vagy külön jogszabályban meghatározott csoportos létszámleépítéssel érintett 
munkavállaló, és a tartós munkavégzése képzéssel biztosítható, vagy 

c) a miniszter által meghatározott csoportba tartozik, 
d) olyan felnőtt, aki az a)-b) pontban meghatározott feltételeknek nem felel meg, de  

da) első, 50. életévét betöltött személy esetében második, az állam által elismert 
szakképesítést szerzi, 

db) fogyatékossággal élő személyként szakmai, nyelvi vagy általános képzésben vesz 
részt, 

e) központi képzési program célcsoportjába tartozik, 
f) az Európai Unió által nyújtott támogatás pénzeszközeinek felhasználásával megvalósuló 

program célcsoportjába tartozik, 
g) az Állami Foglalkoztatási Szolgálat szervének alkalmazásában áll, és a Hivatal által 

javasolt, valamint a miniszter által jóváhagyott képzési tervben szereplő képzésben vesz 
részt, 

h) az Európai Szociális Alapból társfinanszírozott országos programokat valósíthat meg. 
 
B. A képző központ az alábbi, képzéshez kapcsolódó feladatokat látja el 
alaptevékenységként: 
 
a) a 2/A. pont alpontjaiban meghatározott képzésekhez kapcsolódó tananyag-, módszertani- 

és képzési program fejlesztés, 
b) a 2/A. pont alpontjaiban meghatározott képzésekhez kapcsolódó vizsgáztatás, 
c) a 2/A. pont alpontjaiban meghatározott képzések befejezését követő három, valamint 

tizenkét hónap elteltével, a képzésben eredményesen résztvevők elhelyezkedésre 
vonatkozó felmérés elkészítése és értékelése, 

d) a képző központ és a munkaügyi központ megállapodása alapján, a képző központ által 
lebonyolított képzésben részt vevő személyek számára étkezés, szállás és utazás 
biztosítása. 

 
C. A képző központ alaptevékenységként nyújtja az 1/C.  pontban meghatározott 
szolgáltatásait, ha: 
 
a) a 2/A. pontban meghatározott személyek számára nyújtja, illetve 
b) a szolgáltatás nyújtására az alaptevékenységként ellátott képzés előkészítése, 

eredményességének fokozása érdekében van szükség. 
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D. A képző központ alaptevékenységként ellátandó, az  2/A-C pontokba nem tartozó 
egyéb feladatai: 
 
a) éves tevékenységének megalapozására a munkaügyi központtal egyeztetett képzési tervet, 

valamint szolgáltatási, továbbá gazdálkodási tervet készít, melyet minden tárgyévet 
megelőző július 10. napjáig megküld a Hivatal részére, 

b) a Hivatal részére személyes adatnak nem minősülő adatot szolgáltat a tevékenységével 
összefüggésben, valamint elkészíti a jogszabályban meghatározott szakmai és pénzügyi 
beszámolókat, 

c) biztosítja a képzésben résztvevők számára legalkalmasabb képzési program 
megvalósítását, továbbá elősegíti az általa nyújtott képzést eredményesen befejező 
személyek elhelyezését, 

d) ellát jogszabályban meghatározott egyéb feladatot. 
 
E. A II. 2. A., B., C., pontok által nem meghatározott célcsoport számára képzési, 
képzéshez kapcsolódó, szolgáltatási és vizsgáztatási feladatok végzése. 
 
3. A regionális képző központ alaptevékenysége TEÁOR szerint: 
 
8520 Alapfokú oktatás 
8532 Szakmai középfokú oktatás 
8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 
8559 M.n.s. egyéb oktatás 
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
 

III. 
 

A KÉPZŐ KÖZPONT KIEGÉSZÍTŐ TERVÉKENYSÉGE 
 
1. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítő tevékenység 
végzésére, amelyet az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak 
részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem 
nyereségszerzés céljából végez: 
 

- Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
- Könyvkiadás 
- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
- Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása 
- Üzletviteli tanácsadás 

 
2. A regionális képző központ kiegészítő tevékenysége TEÁOR szerint: 
 
5811  Könyvkiadás 
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése 
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
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IV. 
 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

A képző központ működése 1990. február 1-től határozatlan ideig tart. 
 
 

IV. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
Jelen alapító okirat 2008. január 1-től hatályos 
 
 
Budapest, 2008.október „     „ 
 
 
 

Dr. Ódor Ferenc 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye  

Önkormányzat Közgyűlésének  
elnöke 

Szűcs Erika 
szociális és munkaügyi miniszter 

 

 
 
 

Káli Sándor  
Miskolc Megyei Jogú Város 

polgármestere 

Benedek Mihály 
Ózd Város  

polgármestere 
 

 
 
A módosított Alapító Okirattal az államháztartásról szóló, 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-
ának (2) bekezdése alapján egyetértek. 
 
Budapest, 2008.  
 
 

Dr. Veres János 
pénzügyminiszter 

 
-.-.- 

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

-.-.- 
 
(Fazekas Zoltán kimegy az ülésteremből) 
 

-.-.- 
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11.) napirend 
 
Javaslat a korszerű berendezéssel történő közvilágítási szolgáltatásra vonatkozó 
Megállapodás megkötésére 
 
Erdősi János: az előterjesztés tartalmazza, hogy az ÉMÁSZ Nyrt. – különösen a 
peremterületekre vonatkozóan – a régi lámpatestek kicserélését javasolja. 
Ezeken a területeken egy korszerű, kisebb teljesítményű, de nagyobb 
fényhasznosítású közvilágítás létesülne. A cégnek a beruházás 13,8 M Ft-ba 
kerülne. Ebből a beruházásból az Önkormányzatnál jelentkező megtakarítást 
kellene ún. többletüzemeltetési díj formájában megfizetni az ÉMÁSZ Nyrt-nek 
2015. február 28-ig. Ezt követően a megtakarítás az Önkormányzatnál 
jelentkezne. Ez a megtakarítás éves szinten 1.030.585 Ft. Tehát így a beruházás 
pénzbe nem kerülne, azonban javulna a közvilágítás. A Gazdaságfejlesztési, a 
Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és a fentiek alapján egyhangúlag javasolja elfogadásra a 
Képviselő-testületnek.  
 
Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 

276/KH/2008. (XII. 09.) számú határozat 
 

Tárgy: A korszerű berendezéssel történő közvilágítási szolgáltatásra vonatkozó 
Megállapodás megkötése 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 

A Képviselő-testület a határozat mellékletében szereplő, a korszerű 
berendezéssel történő közvilágítási szolgáltatásról szóló Megállapodás 
megkötésével egyetért. 
  

A Képviselő-testület Felkéri a Polgármestert az Önkormányzat - ÉMÁSZ Nyrt. 
között megkötendő Megállapodás aláírására.  
 

Felelős:  a Megállapodás aláírásáért: Polgármester  
 a Megállapodásban foglaltak ellenőrzéséért:  
  ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
 a Megállapodásban foglalt üzemeltetési díj fizetéséért:  

ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
Határidő: a Megállapodás aláírására: 2008. december 10. 

 a Megállapodásban foglaltak ellenőrzésére: értelemszerűen 
 a Megállapodásban foglalt üzemeltetési díj fizetésre: értelemszerűen 
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276/KH/2008. (XII.09.) sz. határozat melléklete 
 

Megállapodás 
korszerű berendezéssel történő közvilágítási szolgáltatásról 

 
 
mely létrejött egyrészről Ózd Város Önkormányzata (székhely: 3600 Ózd, 
Városház tér 1., képviseli: Benedek Mihály polgármester, adószáma: 15350088-
2-05, statisztikai azonosítója: 15350088-7511-321-05), mint megrendelő (a 
továbbiakban: Megrendelő) 
másrészről az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (3525 Miskolc, 
Dózsa Gy. út 13., adószáma: 10737743-2-05, cégjegyzékét vezető bíróság: 
B.A.Z. Megyei Bíróság, cégjegyzékszáma: 05-10-000067), mint szolgáltató (a 
továbbiakban: Szolgáltató)  
harmadrészről az ÓZDSZOLG Kht. (székhely 3600 Ózd, Zrínyi út 5., 
képviseli: Dr. Szemere Endre ügyvezető, adószáma: 18422247-2-05, statisztikai 
azonosítója: 18424447-5221-571-05), mint Számlát kiegyenlítő (a 
továbbiakban: Számlát kiegyenlítő) 
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 
1. A Szolgáltató a jelen Megállapodás aláírásával vállalja, hogy Ózd településen 

a Szolgáltató tulajdonában álló közvilágítási berendezésekkel (a 
továbbiakban: közvilágítás) közvilágítási szolgáltatást nyújt, továbbá a 
szerződés alapján a meglévő berendezések üzemeltetését, karbantartását 
elvégzi. A Szolgáltató a településen a közvilágítás színvonalának javítása 
érdekében Megrendelővel együttműködve a közvilágítási berendezések 
fejlesztését a korábban megküldött és elfogadott ajánlat, és jelen 
Megállapodás mellékletét képező közvilágítás korszerűsítési kalkulációs 
lapon részletezett műszaki paraméterek szerint megvalósítja, s az így 
korszerűsített Közvilágítással 2009. március 1-től a Megrendelő részére 
közvilágítási szolgáltatást végez.  

 
2. Megrendelő a közvilágítás fejlesztéséhez kapcsolódó átadás-átvételi eljárás 

során jogosult a munkát megvizsgálni, a Szolgáltató műszaki ellenőre felé 
észrevételt tenni és jegyzőkönyvezni, hogy az mennyiségében és 
minőségében megfelel-e az 1. pontban írt műszaki dokumentációnak. 

 
3. A jelen megállapodással a Megrendelő megrendeli, a Szolgáltató pedig 

elvállalja 2009. március 1-től kezdődően az 1. pontban írt korszerűsített 
berendezésekkel közvilágítási szolgáltatás végzését. Felek együttesen 
megállapodnak abban, hogy szükség esetén a Közvilágítási Közszolgáltatási 
Szerződésben rögzített beépített teljesítményt a megvalósítás során a 
Megrendelővel egyeztetett eltéréseknek, illetve a korszerűsítéssel nem 
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érintett területek felmérésének adatai alapján módosítják. Erre, valamint a 
település egészére vonatkozóan felek egyidejűleg az új közvilágítási 
berendezéseknek megfelelően módosítják a Közvilágítási Közszolgáltatási 
Szerződést.  

 
4. Szolgáltató 2009. március 1. napjától kezdődően a meglévő és korszerűsített 

berendezésekkel a beépített teljesítménynek és lámpatest db számoknak 
megfelelően végzi az elfogyasztott villamos energia díjának és a 
berendezések üzemeltetési díjának havonkénti számlázását. A villamos 
energia díjának mértékét a Közvilágítási szolgáltatási szerződés szabályozza.  

 
5. Felek együttesen megállapodnak továbbá abban, hogy az 1. pontban írt 

korszerűsített, energiatakarékos berendezéssel történő közvilágítási 
szolgáltatás többletköltségének ellentételezéseként a villamos energia díján 
és a berendezések üzemeltetési díján felül Számlát kiegyenlítő köteles 
havonta 85.882.- Ft azaz - Nyolcvanötezer-nyolcszáznyolcvankettő.- Ft 
többlet közvilágítás üzemeltetési díjat megfizetni, melyről a Szolgáltató a 
tárgyhót követő 10-ig napjáig számlát állít ki. A számlát a Számlát 
kiegyenlítő a kézhezvételt követő 8 napon belül átutalással, a Szolgáltató 
számlájában megjelölt bankszámlaszámra kiegyenlíti. A közvilágítás 
többletüzemeltetési díjat, az SZJ. szám szerinti, 20 %-os mértékű ÁFA 
terheli. A fizetendő üzemeltetési és a többletüzemeltetési díj a Megállapodás 
időtartama alatt az évenként közzétett hivatalos az infláció fogyasztói 
árindexének megfelelően növekszik. 

 
6. Amennyiben a Számlát kiegyenlítő az üzemeltetési és többlet közvilágítás 

üzemeltetési díjat fenti fizetési határidőre nem egyenlíti ki a Szolgáltató a 
Ptk. által meghatározott késedelmi kamat felszámítására jogosult.  

 
7. A Számlát kiegyenlítő a többlet üzemeltetési díjat a 2009. március 1. és 

2015. február 28. közötti időtartamban fizeti meg az 5. és 6. pontokban 
foglaltak szerint. Szolgáltató vállalja, hogy a futamidő letelte után 
üzemeltetési díj ellenében a közvilágítás szolgáltatást fenntartja ezekkel a 
lámpatestekkel. 

 
8. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződést a 7. 

pontban írt időtartam vége előtt felmondja, a közvilágítás korszerűsítésnek a 
felmondásig megfizetett többletüzemeltetési díjakkal nem fedezett összegét a 
Szolgáltató számára - megállapodásuk szerint Számlát kiegyenlítő 
egyösszegben a Szolgáltató számlája alapján megfizetni köteles. 

 
9. A Szerződő Felek a jelen megállapodást csak írásban és csak közös 

megegyezéssel módosíthatják. 
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10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben (kötbér) a Ptk., valamint 

az egyéb hatályos jogszabályok előírásait kell alkalmazni. 
 
11. Felek együttesen megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból eredő 

esetleges vitákat elsődlegesen tárgyalások útján rendezik. Ennek 
eredménytelensége esetén a jogvita elbírálására hatáskörtől függően a 
Miskolci Városi Bíróság vagy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
12. A jelen megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor azt a Szerződő 

Felek cégszerűen vagy feljogosítás vagy meghatalmazás alapján aláírták. 
 
Ózd, 2008. …………………..……  Miskolc, 2008. … .……………… 
 
 
 
…………………………………………    ……….…………………………………….. 

Ózd Város Önkormányzata                     Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. 
            Benedek Mihály    Szolgáltató 
              polgármester 
               Megrendelő 

 
 
…………………………………………   

           Dr. Almási Csaba  
                mb. jegyző 

 
 
…………………………………………  
                 ÓZDSZOLG Kht. 
               Dr. Szemere Endre 
                     ügyvezető 
             Számlát kiegyenlítő 

         
 
PH. Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
…………………………….. 
     Kovács-Hagyó Zoltán 
PH. Pénzügyi Osztály vezető 
  3600 Ózd, Városház tér 1. 
 

 



 116 
 

Megállapodás melléklete 
 

  KALKULÁCIÓS LAP 
     
   Ózd   

         
I. 1. Leszerelendő lámpatestek db                               2. Felszerelendő lámpatestek   
  60 W izzólámpa 0  24 W elekt. k.fénycső 291 
  35 W Na 368  36 W elekt k.fénycső 77 
  80 W Hgl 0  24 W normál k.fénycső 0 
  125 W Hgl 0  36 W normál k.fénycső 0 
  2x125 W Hgl 0  70 W Na 0 
  250 W Hgl 0  100 W Na 0 
  2x250 W Hgl 0  150 W Na 0 
  3x80 W Hgl 0  250 W Na 0 
  1x24 W fcső 0  400 W Na 0 
  1x36 W fcső 0  1x11 W kfcső 0 
  70 W Na 0  2x11 W kfcső 0 
  100 W Na 0  35 W Na 0 
  1x11W kfcső 0        
  2x11W kfcső 0        
  Összesen   368  Összesen   368
         
         
II. Beruházás teljes összege  13 800 000 Ft + ÁFA   
         
              
 6    
 

Futamidő 
év    

 Korszerűsítés miatti díjcsökkenés / hó       
 1. évben 85 882 Ft + ÁFA   

 Többletüzemeltetési díj / hó       
 Változó részlet  (1. évben) 85 882 Ft + ÁFA   
            
         
  Prognosztizált éves törlesztések (inflációval)    
         
  2009 858 821 Ft + ÁFA    
  2010 1 092 420 Ft + ÁFA     
  2011 1 155 234 Ft + ÁFA    
  2012 1 215 884 Ft + ÁFA    
  2013 1 276 678 Ft + ÁFA    
  2014 1 334 129 Ft + ÁFA    
  2015 232 361 Ft + ÁFA    
 Összesen 7 165 528 Ft + ÁFA    
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Megállapodás melléklete 
 
   SZÁMÍTÁS   
   Korszerűsített részre vonatkozóan   
      

   Tipus 
Teljesítmény 

[W] 
mennyiség 

[db] 
össz.telj. 

[kW]   
    Jelenlegi állapot     
   1x60 60 0 0   
   1x80 92 0 0   
   1x125 W Hgl 141 0 0   
   2x125 W Hgl 282 0 0   
   250 W Hgl 282 0 0   
   1x35 Na 39 368 14,352   
   1x11 W kfcső 18 0 0   
   2x11 W kfcső 36 0 0   
   24 W kfcső 34 0 0   
   36 W kfcső 45 0 0   
   1x70 Na 87 0 0   
   1x100 Na 117 0 0   
   1x150 Na 174 0 0   
   1x400 Na 442 0 0   
   Lámpatest darabszám : 368    
    Jelenlegi teljesítmény : 14,352 kW  
         
   Korszerűsítés után     
   1x11 W kfcső 18 0 0   
   2x11 W kfcső 36 0 0   
   24 W kfcső 34 0 0   
   24 W E kfcső 24 291 6,984   
   36 W kfcső  45 0 0   
   36 W E kfcső  36 77 2,772   
   1x35 Na 39 0 0   
   70 W Na 87 0 0   
   100 W Na 117 0 0   
   150 W Na 174 0 0   
   250 W Na 280 0 0   
   400 W Na 432 0 0   
   Lámpatest darabszám : 368    
   Korszerűsítés utáni teljesítmény : 9,756 kW  
         
         

    
össz. telj. [kW] éves fogyasztás 

[kWh] 
Villamos 

energia költség 
Közvilágítás 
elosztási díj 

Üzemeltetési 
díj Összesen 

  Korsz előtt 14,352 57278,832 1 505 080 Ft 496 035 Ft 1 215 060 Ft 3 216 174 Ft 
  Korsz után 9,756 38936,196 1 023 102 Ft 337 187 Ft 825 300 Ft 2 185 589 Ft 
  Megtakarítás 4,596 18342,636 481 978 Ft 158 847 Ft 389 760 Ft 1 030 585 Ft 
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Megnevezés   egységár   

         
 Forgalmi díjak Áramdíj   16 Ft/kWh  
   Zöld energia díja  1,85 Ft/kWh  
   Energia adó   0,252 Ft/kWh  
   Kedv árú en. támogatás  0,11 Ft/kWh  
   Szénipari támogatás  0,225 Ft/kWh  
   Átviteli Rendszerirányítási díj 1 Ft/kWh  
   Rendszerszintű szolgáltatás díj 0,672 Ft/kWh  
   Elosztói alapdíj 14 088 Ft/csatlakozási/pont 
   Elosztói teljesítmény díj  5976 Ft/kW/év  
   Elosztói forgalmi díj  2,25 Ft/kWh  
   Elosztói veszteség díj  1,92 Ft/kWh  
   Menetrend kiegyensúlyozási díj 0,5 Ft/kWh  
   Közvilágítás elosztási díj  8,66 Ft/kWh  
   Éves üzemidő   3 991 óra  
         
         
 

-.-.- 
 

(Riz Gábor kimegy az ülésteremből) 
 

-.-.- 
 

12.) napirend 
 
Javaslat a panelfelújítási program hitelfelvételéhez a 173/KH/2006.(IX.14.) 
számú határozatban felajánlott ingatlanfedezet módosítására 
 
Boda István elmondja, a 2006. évi panelfelújítási programhoz az OTP Nyrt. 
által folyósított 36 M Ft hitel fedezeteként ingatlanokat ajánlott fel az 
Önkormányzat. Azóta különböző változások történtek, ezáltal az egyik ingatlan 
lebontásra kerül, ami helyett három új ingatlan kerül felajánlásra. A cserét az 
OTP Nyrt. valószínűleg el is fogadja. Az előterjesztést a Pénzügyi, a 
Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint a Gazdaságfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról. 
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A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

277/KH/2008.(XII.09.) számú határozat 
 
Tárgy: A panelfelújítási program hitelfelvételéhez a 173/KH/2006.(IX.14.) 

számú határozatban felajánlott ingatlanfedezet módosítása 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza. 
 

1.) A Képviselő-testület a 173/KH/2006. (IX.14.) számú határozatában, a 
panelfelújításhoz szükséges hitel fedezeteként felajánlott 5386 helyrajzi 
számú, Ózd, 48-as út alatt található ingatlan helyett az OTP Nyrt. részére, 
hitelfedezetként az alábbi ingatlanokat ajánlja fel: 
 
Ózd, Újváros tér 5.   hrsz: 8414/49/A/2  forg. érték: 18.900 E Ft 
Ózd, Újváros tér 5.  hrsz: 8414/49/A/3  forg. érték:   3.050 E Ft 
Ózd, Vasvár út 27.  hrsz: 7365/6/A/2  forg. érték: 13.400 E Ft 
 

2.) A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az 1.) pont szerint felajánlott 
ingatlanok a törzsvagyonhoz nem tartozó forgalomképes ingatlanok, per-, 
igény-, és tehermentesek, más jogügylethez nincsenek lekötve, nem képezik 
apport tárgyát, hatósági és alapvető lakossági szolgáltatások ellátásában 
nem vesznek részt. 
 

3.) A Képviselő-testület az 1.) pont szerinti ingatlanok esetén hozzájárul az 
ingatlanoknak az OTP Bank Nyrt. javára szóló, a hitel és járuléka mértékéig 
terjedő jelzálogjoggal történő megterheléséhez, első helyi jelzálogjog 
ranghellyel. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fentiek szerint 
módosított hitelszerződést aláírja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2008. december 31. 
 

-.-.- 
 
(Riz Gábor és Fazekas Zoltán visszatérnek az ülésterembe) 
 

-.-.- 
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13.) napirend 
 
Javaslat a vagyonkezelésbe átadott nem lakáscélú ingatlanok rekonstrukciós és 
felújítási munkáira 
 
Benedek Mihály köszönti Tengely Andrást az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetőjét. 
 
Erdősi János: a Gazdaságfejlesztési, a Városfejlesztési és –üzemeltetési, 
valamint a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az ÓZDINVEST 
Kft. 5 ingatlanra történő több, mint 20 M Ft-os költségű rekonstrukciós munkák 
elvégzésére vonatkozó javaslatát támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.  
 
Vitális István: ez az előterjesztés összefügg az ÓZDSZOLG Kht. tevékenységi 
körének módosítására vonatkozó javaslattal. A bizottsági ülésen felvetődött, 
hogy most olyan pénzről döntenek, ami még meg sincs. Tisztában vannak vele, 
hogy az Önkormányzat rendelete és a vagyonkezelési szerződés előírja a 
december 31-ig történő beterjesztését a következő évben szükséges 
rekonstrukciós és értéknövelő felújítási munkák költségeinek, de talán 
célszerűbb lenne, ha akkor kérnék ezt a cégektől, amikor már üzleti tervvel 
rendelkeznek és nagyjából látják a pénzügyi helyzetüket.  
 
Benedek Mihály megjegyzi, a cég felelőssége, hogy ezekre a munkákra a 
megfelelő fedezet az üzleti tervben rendelkezésre álljon és ezekkel az 
értéknövelő beruházásokkal elérje az évek óta üresen álló ingatlanok 
bérbeadását. 
Mivel nincs több hozzászólás, kéri a szavazást a határozati javaslat 
elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 22 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

278/KH/2008. (XII.09.) számú határozat 
 
Tárgy: A vagyonkezelésbe átadott nem lakáscélú ingatlanok rekonstrukciós és 

felújítási munkái 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 

A Képviselő-testület az ÓZDINVEST Kft. rekonstrukciós és felújítási munkáira 
tett javaslatát a határozat melléklete szerinti részletezéssel elfogadja. 
 

Felelős:  ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
Határidő:  2009. december 31. 
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278/KH/2008.(XII.09.) sz. határozat melléklete 
 
 

K I M U T A T Á S 
 
 

az ÓZDINVEST Kft. vagyonkezelésébe adott nem lakáscélú ingatlanokon 
2009. évben végzendő rekonstrukciós és értéknövelő felújítási munkákról 

 
 

Munka becsült 
Ssz. Cím Munka megnevezése 

költsége 
Teljes tetőfelújítás, szigetelés, csapadékvíz 

1.  Vasvár út 60-62.  
elvezetők cseréje (7352, 7353, 7354 hrsz) 

12.000.000,- Ft

2. Vasvár út 60. Európa Étterem villamos hálózat felújítása 200.000,- Ft
3. Október 23. tér 1. III/301. Ablakcsere 600.000,- Ft
4. Vasvár út 60. Vénusz Presszó vizesblokk felújítása 50.000,- Ft
5. Október 23. tér 1.  Helyiségfelújítási munkálatok  7.420.000,- Ft
   Ö s s z e s e n     20.270.000,- Ft
 
 
Ó z d, 2008. december 09.  
 

14.) napirend 
 
Javaslat a vagyonkezelésbe átadott víziközmű vagyon 2009. évben képződő 
értékcsökkenésének felhasználására 
 
Benedek Mihály köszönti Varga Gyulát a VÍZMŰ Kft. ügyvezető igazgatóját.  
 
Erdősi János elmondja, a Gazdaságfejlesztési, a Városfejlesztési 
és –üzemeltetési, valamint a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta 
és egyhangúlag egyetért azzal, hogy a várható 13,5 M Ft-os értékcsökkenést a 
Kőalja úti vízvezeték rekonstrukciójára fordítsák. Az amortizáció értéke látható, 
a jövőre elvégzendő feladatok is láthatóak, tehát a fő célokat most is meg tudják 
határozni, ezért nem látja értelmét áprilisig, májusig halasztani ezt a munkát.  
 
Benedek Mihály kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról. 
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A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

279/KH/2008. (XII.09.) számú határozat 
 

Tárgy: A vagyonkezelésbe átadott víziközmű vagyon 2009. évben képződő 
értékcsökkenésének felhasználása 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta: 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vagyonkezelési Szerződés 
5.2 pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy az Ózdi Vízmű Kft. a 
vagyonkezelésbe átadott eszközök után a 2009. évben képződött 
értékcsökkenést, mely várhatóan 13.500.000,- Ft (Tizenhárommillió-ötszázezer 
forint) a szakaszolási lehetőségek figyelembevételével a Kőalja úti NA 500 
vízvezeték rekonstrukciójára használja fel. 

 
Felelős: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője 
Határidő: 2009. december 31. 
 

-.-.- 
 

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

-.-.- 
 

15.) napirend 
 
Javaslat az Ózdi Városi Televízió Kht. jövőbeni tevékenységének és működési 
feltételeinek meghatározására, valamint az átalakuló társaság Alapító Okiratának 
elfogadására 
 
Kiss Sándor köszönti Szerencsés Jánost, az ÓVTV Kht. ügyvezető 
főszerkesztőjét, Görömbölyi László médiaszakértőt, valamint Tóth Attilát a 
Felügyelő Bizottság elnökét. 
 
Benedek Mihály ismerteti, egy jó színvonalú előterjesztés került most a 
Képviselő-testület elé. Tájékoztatja a testületet, hogy az anyagot a Felügyelő 
Bizottság megtárgyalta és az alábbi álláspontot alakította ki: „Örömmel 
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állapította meg, hogy a tulajdonos a FB korábbi jelzéseit, észrevételeit – melyek 
a működés feltételeinek a javítását és ezen keresztül a szakmai munka 
színvonalának fejlesztését szorgalmazták – figyelembe vette és elkötelezte 
magát a jó színvonalú, szervezetten működő tájékoztatás és egy tudatosan 
megfogalmazott városkép kialakítása mellett. Az ÓVTV Kht. FB egyetért az 
erőforrások koncentrálásával, a tájékoztatási tevékenység – mint eszköz – 
felhasználásával és az eddigiektől vonzóbb városi arculat megteremtésével. 
Mindenezek mellett a FB tisztelettel felhívja a tulajdonos figyelmét, hogy nem 
lenne szerencsés, ha a nagy múltú helyi lap az erőforrások összevonásával a 
gazdasági önállóság körülményeinek megváltozásával elsorvadna, vagy az 
önkormányzati rendeletek közlönyévé változna.” Hozzáteszi, a cégnél a munka 
magas színvonalon folyik és megköszöni az elvégzett munkát Szerencsés 
Jánosnak, a munkatársainak, Görömbölyi úrnak, valamint a Felügyelő 
Bizottságnak is. Kéri a Képviselő-testületet fogadja el a határozati javaslatot.  
 
Kovács Béla: a Művelődési és Oktatási Bizottság a Pénzügyi, valamint a 
Gazdaságfejlesztési Bizottsággal közösen tárgyalta meg az előterjesztést és az 
Alapító Okiratban néhány pontosításra tesz javaslatot. A 7.) pont 8. francia 
bekezdésében az egyéb értéket javasolja meghatározni a törzstőke erejéig. 
Ugyanezen pont 5. francia bekezdésében javasolja törölni az „osztalékelőleg 
fizetésének elhatározása” szövegrészt, mivel itt non-profit szervezetről van szó 
és a 13.) pontban lévő szövegrészt, az első mondat kivételével javasolja törölni. 
A Szervezeti és Működési Szabályzat fedlapjáról javasolja törölni Szerencsés 
János nevét mivel ezt az anyagot nem ő készítette. A bizottságok hosszadalmas 
vita után elfogadásra javasolják az előterjesztést, bár volt néhány ellenvélemény, 
amelyek zöme a pénzügyi aggályokból adódik a következő évi költségvetési 
helyzetre való hivatkozással.  
 
Nagybalyi Géza ismerteti, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Riz Gábor: az előterjesztésben hivatkozás történik Ózd város középtávú 
kommunkációs és marketing stratégiájára, amely még a mai napig nem készült 
el. Így adódik elő az a helyzet, hogy ma a városba betévedő ember nem 
találkozik olyan színvonalas kiadványokkal, amelyekből megismerné Ózd, ill. 
térségének idegenforgalmi és egyéb szolgáltatásbeli adottságait. Van egy 
weboldal, amely azonban nem pótolja azokat a nyomtatott és elektronikus úton 
elérhető anyagokat, amelyek ma már jogos igényként merülnek fel az 
idelátogatókban. A stratégia hiánya miatt féllábon áll maga a javaslat is, amely 
kiragadja az elektronikus televíziózást, illetve a nyomtatott sajtót, vagy 
valamilyen jövőképi változatát. Valóban egy átalakításról van szó, amely nem 
része semminek és számára nem a teljesen körvonalazódó átalakulás, illetve 
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jövőbeni kép fogalmazódik meg. Úgy véli, Ózdról olyan kedvező arculati terv, 
kép nem alakítható ki jelen átalakítás mellett sem, amelyet hiányként vázolt fel.  
 
Vitális István Kovács Béla képviselő úr utalt rá, hogy a jövő évi költségvetéssel 
kapcsolatos vélemények hangzottak el a bizottsági ülésen. Konkrétan arról volt 
szó a költségvetési koncepció kapcsán, hogy a nem kötelező önkormányzati 
feladatoknál nem hogy emelés, de sok ágazatnál csökkenés lehet, illetve, a 
kötelező feladatoknál nem lesz növekmény, tehát nagyon nehéz helyzet fog 
előállni. Az ÓVTV Kht. önkormányzati támogatása 2008-ban 32 M Ft, valamint 
a hetilapra fordított támogatás 15 M Ft volt, valamint be van most tervezve egy 
5 %-os növekedés is. Bérköltségre van tervezve 2009. évre plusz 5 M Ft is. 
Hozzáteszi, a főszerkesztő és ügyvezető kérdésében felvetődnek egyéb 
problémák is. Összevetve több, mint 10 M Ft plusz költségről van itt szó, 
amelyet nem tudnak elfogadni és ezért nem támogatják az előterjesztést.  
 
Fazekas Zoltán az előtte szólók véleményével egyetértve kiegészítést tesz, 
miszerint több más egyéb között a szakértő a pénzügyi-gazdasági tervezetét arra 
a strukturális anyagára, a saját átvilágítására alapozta, amelyből kiderül, hogy 
ennek a szervezetnek a továbbműködtetésére lesz a legalkalmasabb. Hozzáteszi, 
nem Görömbölyi úrral van probléma, hiszen ismerik a korábbi években végzett 
munkásságát. Ami viszont ebben az előterjesztésben szerepel, ez a bizonyos 
konszenzusnak nevezett munkáltatói jogkör megosztása – véleménye szerint – 
problémát fog okozni. Úgy véli, általánosságban egy ilyen jellegű átalakításnál 
fontos és hasznos lett volna egy pályáztatás. 
 
Nyerges Tibor ügyrendben kérdezi, mi az oka, hogy a következő napirend – ami 
a 2009. január 1-től létrehozandó Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 
főszerkesztőjének megválasztására vonatkozik – zárt ülésen kerül 
megtárgyalásra? 
 
Benedek Mihály: az érintett nem járult hozzá a napirend nyilvános ülésen 
történő megtárgyalásához. 
 
Kiss Sándor úgy véli, az előző ülések gyakorlatából egyértelmű lett volna, 
mikor van zárt, illetve nyilvános ülés, nem ügyrendben kellett volna ezt 
megkérdezni. 
 
Benedek Mihály tájékoztatja a testületet, hogy a bizottságok által tett 
módosításokat elfogadja és ezekkel együtt kéri, támogassák a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról az elhangzott 
módosításokkal együtt. 



 125 
 

 
 
A Képviselő-testület 18 igen, 5 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az 
alábbi szavazatot hozza: 
 
 

280/KH/2008. (XII.09.) számú határozat 
 
 

Tárgy:  Az Ózdi Városi Televízió Kht. jövőbeni tevékenységének és működési 
feltételeinek meghatározása, valamint az átalakuló társaság Alapító 
Okiratának elfogadása 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és alapítói jogkörében eljárva az alábbi döntést hozta: 
 

1. A Képviselő-testület az Ózdi Városi Televízió Kht-t 2009. január 1. 
napjától átalakítja közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társasággá, 
tevékenységét kibővíti a lapkiadással. Az írott és elektronikus sajtó új 
szervezeti formában történő működésére tekintettel a társaság cégnevét 
„Ózdi Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság”-ra 
változtatja.  

 
2. A Képviselő-testület e határozat 1. pontjában foglalt döntésének 

megfelelően elkészített a határozat 1. sz. mellékletét képező Ózdi 
Kommunikációs Nonprofit Kft. Alapító Okiratát jóváhagyja, ezzel 
egyidejűleg az Ózdi Városi Televízió Kht. módosított és egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát hatályon kívül helyezi.   
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat, 
valamint az egyéb okiratok aláírására. 
 

3. A Képviselő-testület elfogadja a határozat 2. sz. mellékletét képező – 
2009. január 1-től megalakítandó – Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 
Szervezeti és Működési Szabályzatát.  

 
4. A Képviselő-testület e határozatban foglalt döntéseknek megfelelően az 

Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. főszerkesztője megválasztásáról 
külön előterjesztés keretében dönt.  
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5. A Képviselő-testület az Ózdi Városi Televízió Kht. átszervezésével 

kapcsolatos többletköltségekről, valamint a 2009. január 1-től 
létrehozandó médiaszervezet 2009. évi működési támogatásáról a 2009. 
évi költségvetés elfogadásával egyidejűleg dönt.   

 
Felelős: 1-5. pontok vonatkozásában:  

dokumentumok aláírásáért: Polgármester 
az okiratok cégbíróságra történő benyújtásáért:  

ÓVTV Kht. ügyvezetője 
költségvetési rendelet előkészítéséért:  

PH. Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: 2009. január 1., ill. értelemszerűen 
 
 

280/KH/2008. (XII.09.) sz. határozat 1. sz. melléklete 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Mely abból a célból készült, hogy Ózd Város Önkormányzata, mint alapító a 2006. évi IV. 
törvény 365. §. (3) bekezdésében rögzített törvényi kötelezettség alapján az ÓVTV Ózdi 
Városi Televízió Közhasznú Társaságot közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társasággá 
alakítsa át és a társasági formaváltást követően a társaság alapító okiratát a Gazdasági 
Társaságokról szóló törvény és a Közhasznú szervezetekről szóló törvény rendelkezései 
szerint az alábbiak szerint határozza meg: 

  
1./ A társaság neve és székhelye 
 
A társaság neve:    Ózdi Kommunikációs Nonprofit  

Korlátolt Felelősségű Társaság  
 
A társaság rövidített elnevezése:  Ózdi Kommunikációs  Nonprofit Kft. 
 
A társaság székhelye:   3600 Ózd, Brassói út 2.  

 
2./ A társaság alapítójának neve, székhelye 
 
Alapító:   Ózd Város Önkormányzata  
Székhely:  3600 Ózd, Városház tér 1. 
Adószám:  15350088-2-05 
Képviselő:  Benedek Mihály polgármester 
  
3./ A társaság tevékenységének célja 
  
Ózd város lakossága és a vonzáskörzetben élők számára közszolgálati, szolgáltató és 
szórakoztató, valamint közcélú műsorok és információk szolgáltatása az elektronikus és a 
nyomtatott sajtó eszközeivel. 
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4./ A társaság tevékenységi köre 
 
60.20’08 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása (fő tevékenység) 

(1997. évi CLVI. tv. 26. §. c./ pont 4. alpontja szerinti közhasznú tevékenység: 
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés)  

 
18.13’08 Nyomdai előkészítő tevékenység 
 
58.11’08 Könyvkiadás 

(1997. évi CLVI. tv. 26. §. c./ pont 4. alpontja szerinti közhasznú tevékenység: 
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés)  

 
58.14’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

(1997. évi CLVI. tv. 26. §. c./ pont 4. alpontja szerinti közhasznú tevékenység: 
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés)  

58.19’08 Egyéb kiadói tevékenység 
(1997. évi CLVI. tv. 26. §. c./ pont 5. alpontja szerinti közhasznú tevékenység: 
kulturális tevékenység)  

 
59.11’08 Film-, videó-, televízióműsor-gyártás 
 
59.12’08 Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai 
 
59.13’08 Film-, videó- és televízió program terjesztése 

(1997. évi CLVI. tv. 26. §. c./ pont 4. alpontja szerinti közhasznú tevékenység: 
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés)  

 
60.10’08 Rádióműsor-szolgáltatás 

(1997. évi CLVI. tv. 26. §. c./ pont 5. alpontja szerinti közhasznú tevékenység: 
kulturális tevékenység)  

 
68.20’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
70.21'08 PR, kommunikáció 
 
73.11’08 Reklámügynöki tevékenység 
 
73.12’08 Médiareklám 
 
74.20’08 Fényképészet 
 
90.01’08 Előadó-művészet 
 
90.02’08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 
 
90.03’08 Alkotóművészet 
 
A társaság az engedélyhez kötött tevékenységeket csak az illetékes hatóság által kiadott 
engedély birtokában végezheti.  
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5./ A társaság törzstőkéje 
 
A társaság törzstőkéje: 4.000.000.-Ft, azaz Négymillió forint, mely 100 %-ban készpénz 
A társaság törzstőkéjét az alapító az ÓVTV Ózdi Városi Televízió Közhasznú Társaság 
alapításával egyidejűleg hiánytalanul a társaság rendelkezésére bocsátotta.  

 
6./ Az alapító kötelezettségei 
 
Mellékszolgáltatás: nincs 
Pótbefizetés: nincs 
 
7./ Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések 
  
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény 

felhasználására vonatkozó döntés;  
- a közhasznúsági jelentés elfogadása; 
- vagyonkimutatás jóváhagyása;  
- törzstőke felemelése, leszállítása;  
- a Gt. 37. §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának 

megállapítása, valamint ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a 
munkáltatói jogok gyakorlása;  

- a mindenkori főszerkesztői munkakört betöltő munkavállaló felett az általános munkáltatói 
jogok gyakorlása; 

- olyan szerződés megkötésének és egyéb jogügyleteknek a jóváhagyása, melynek értéke a 
társaság törzstőkéjét meghaladja;  

- továbbá olyan szerződés megkötésének jóváhagyása is, amelyet a társaság saját tagjával, 
ügyvezetőjével, vagy annak közeli hozzátartozójával köt;  

- ügyvezető, a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az 
ügyvezető ellen indított perben a társaság képviseletéről; 

- a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának 
elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba 
tagként való belépéséről szóló döntés meghozatala;  

- alapító okirat módosítása;  
- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása; 
- könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;  
- Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, annak módosítása;  
- elővásárlási jog gyakorlása a társaság által; 
- az elővásárlásra jogosult személy kijelölése; 
- eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről; 
- az üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése; 
- üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása; 
- a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő 

megvizsgálásának elrendelése; 
- az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés 

tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása; 
- döntés mindazokban az ügyekben, melyeket a törvény az alapító kizárólagos hatáskörébe 

utal.  
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Az alapító döntéseit „határozat” formájában hozza meg, mely döntések érvényességének 
feltétele, hogy azt az ügyvezető a “Határozatok könyvébe” bevezesse. A Határozatok könyve 
tartalmazza a határozat számát, tartalmát, meghozatalának időpontját és hatályát. 
 
Az alapító a döntéshozatalt megelőzően köteles a felügyelő bizottság, valamint az ügyvezetés 
véleményének megismerése érdekében alapítói ülést összehívni. Az alapítói ülésre szóló 
meghívót – mely tartalmazza az ülés napirendjét és időpontját, illetve helyét – az ülés napja 
előtt legalább 15 nappal meg kell küldeni. Az alapító az alapítói ülést évente legalább két 
alkalommal köteles összehívni. Az alapítói ülésen az arra meghívottak gyakorolhatják a 
napirenden szereplő kérdésekben véleményezési jogukat.  
Az alapítói ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely nyilvános. Amennyiben valamely 
meghívott az alapítói ülésen való megjelenésben akadályoztatva van, véleményét írásban is 
megküldheti az alapító részére, melyet az alapítói ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni. 
Az alapítói ülés nyilvános. 
 
8./ Ügyvezető 
 
A társaság ügyeinek intézését és képviseletét az alapító által megválasztott ügyvezető látja el, 
aki ennek során dönt mindazokban a kérdésekben, melyek nem tartoznak az alapító 
kizárólagos hatáskörébe. 
A társaság ügyvezetője 2003. október 1. napjától kezdődően a 2009. szeptember 30. napjáig 
Szerencsés János (an.: Havellant Mária Magdolna) 2300 Gyöngyös, Mérges út 15. szám alatti 
lakos. 
Az ügyvezető ezen megbízatását munkaviszony keretében látja el. Díjazásáról az alapító 
jogosult dönteni. 
 
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét 
megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló 
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 
 
Az ügyvezetői megbízatás megszűnik: 

- a megbízás időtartamának lejártával; 
- az alapító visszahívó döntésével; 
- lemondással; 
- elhalálozással; 
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével; 

 
A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört – ide nem értve a főszerkesztői 
munkakört betöltő munkavállalót - az ügyvezető gyakorolja.  
A főszerkesztői munkakört betöltő munkavállaló felett az általános munkáltatói jogokat az 
alapító, az egyéb munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. 
Az ügyvezető az alapító döntéseit (határozatokat) a „Határozatok könyvében” köteles 
nyilvántartani. 
 
9./ Felügyelő Bizottság 
 
Az alapító az ügyvezetés ellenőrzésére három tagból álló felügyelő bizottságot hoz létre.  



 130 
 

A felügyelő bizottság tagjai:   Tóth Attila (an.: Novák Ilona) 
      3601 Ózd, Nagyvölgyi út 93. szám alatti lakos 
 
      Andrejszki Ezsébet (an.: Juhász Erzsébet) 
      3600 Ózd, Bem u. 10. szám alatti lakos 
 
      Dr. Koósné Dargai Rita (an: Fenyvesi Mária) 
      3600 Ózd, Egyházvölgyi út 35. szám alatti lakos 
 
A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2007. június 1. napjától a 2009 évi 
mérlegbeszámoló elfogadásáig tart.   
A felügyelő bizottság tagjai közül elnököt választ. 
 
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki 
a.)  a vezető szerv elnöke vagy tagja, 
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által 
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 
juttatást -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 
A felügyelő bizottság a gazdasági társaság alapítója részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. 
 
Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a 
társasági szerződésbe, illetve az alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a 
gazdasági társaság vagy az alapító érdekeit, összehívja az alapítói ülést és javaslatot tesz 
annak napirendjére. 
A felügyelő bizottság ellenőrzési jogkörében eljárva a vezető tisztségviselőktől, illetve a 
szervezet vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a közhasznú szervezet 
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.  
A felügyelő bizottság köteles az alapítót tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni az 
1997. évi CLVI. tv. 11. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben. 
A felügyelő bizottság tagja az alapítói ülésen tanácskozási joggal vehet részt. 
 
A felügyelő bizottság működése: 
 
A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és azt az alapító hagyja jóvá. A felügyelő 
bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, a határozatokról nyilvántartást kell vezetni. A 
jegyzőkönyvet és a határozatokról készült nyilvántartást a felügyelő bizottság elnöke készíti 
el, illetőleg vezeti. 
 
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

- az ülés helyét és idejét 
- jelenlévők nevét 
- az ülésen elhangzott hozzászólásokat, szóbeli előterjesztések lényegét 
- az ülésen hozott határozatok tartalmát 
- a határozatok ellen és mellett szavazók, illetőleg tartózkodó személyek név szerinti 

megnevezését. 
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A felügyelő bizottság üléseiről készült jegyzőkönyvet meg kell küldeni az FB tagjainak, az 
alapító képviseletét ellátó polgármesternek, a társaság ügyvezetőjének és mindazoknak, akikre 
nézve az FB-döntés jogosultságot vagy kötelezettséget állapít meg.  
A felügyelő bizottság ülése határozatképes, ha azon valamennyi tagja jelen van, határozatait 
egyszerű szótöbbséggel hozza. 
 
A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak 
az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. 
 
10./ A könyvvizsgáló 
 
A gazdasági társaság alapítója által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a 
számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során 
mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti 
beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság 
vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. 
 
A társaság könyvvizsgálója 2007. június 1. napjától 2010. május 31. napjáig Nagy-Sándorné 
Havelant Erika (an.: Csányi Elvira, kamarai nyilvántartási szám: MKVK-01824) 3348 
Szilvásvárad, Meggyes út 23. szám alatti lakos.  
 
Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki 
a  a vezető szerv elnöke vagy tagja, 
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által 
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 
juttatást -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 
A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe 
betekinthet, a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást 
kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit 
megvizsgálhatja. 
Ha a gazdasági társaságnál felügyelő bizottság működik, a bizottság kezdeményezheti a 
társasági könyvvizsgálónak a bizottság ülésén történő meghallgatását. A könyvvizsgáló is 
kérheti, hogy a felügyelő bizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy a 
felügyelő bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen. 
 
11./ A társaság képviselete és a cégjegyzés módja 
 
A társaságot az ügyvezető önállóan képviseli. Az ügyvezető akadályoztatása esetén eseti 
jelleggel más, arra jogosult személyt is megbízhat a cég képviseletével. 

Az ügyvezető képviseleti jogának korlátozása harmadik személlyel szemben hatálytalan. 
 
A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy 
nyomtatott cégszöveg alá a képviseletre jogosult önállóan írja alá a nevét. 
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12./ A társaság nonprofit jellege, a nyereség felosztása 
 
A társaság nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására került 
megalapításra.  
Jelen gazdasági társaság az 1997. CLVI. tv. 26.§. c.) 4. és 5. pontja szerinti közhasznú 
tevékenységet (nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális 
tevékenység) látja el. 
 
Üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a társaság 
tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság 
vagyonát gyarapítja. A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodása során elért 
eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. 
 
Ha a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság jogutód nélkül 
megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után a társaság tagjai részére csak a megszűnéskori 
saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke 
erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a társasági szerződés rendelkezései szerint 
fordítja közcélokra. Ilyen rendelkezés hiányában a cégbíróság a megmaradt vagyont a 
megszűnő nonprofit gazdasági társaság közhasznú tevékenységével azonos vagy ahhoz 
hasonló közérdekű célra fordítja a Gt. 4.§. (6). bek. alapján. 
 
13./ Üzletrész bevonása felosztása 
 
A cég üzletrészt nem oszthat fel, és nem vonhat be.  
  
14./ A társaság működésének időtartama 
  
Az alapító a céget határozatlan időre hozza létre. 
A társaság gazdasági éve megegyezik a naptári évekkel.  
 
15./ Nyilvánosság 
 
A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját 
költségére másolatot készíthet. 
A közhasznú szervezet közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 
30-áig saját honlapján teszi a nyilvánosság számára elérhetővé. 
Az alapító döntéseit az érintettekkel közvetlenül, írásban postai úton kézbesített küldemény 
útján közli. 
A társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba hétköznaponként 9-12 óra között 
bárki betekinthet. 
 
16./ A társaság megszűnése 
 

- az alapító elhatározza a jogutód nélküli megszűnést;  
- más társasággal egyesül, szétválik, abba beolvad, más társasági formába átalakul;  
- a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;  
- a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését;  
- a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.  
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17./ Egyéb rendelkezések 
 
A társaság politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól teljesen független, és azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt. 
 
A döntéshozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 
685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.  

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által 
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 
juttatás. 
 
Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 
IV. törvény és s Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései az 
irányadóak.  
 
Jelen szerződést az alapító, mint akaratával mindenben megegyezőt jóváhagyólag írta alá.  
 
Ózd, 2008. december 
 
       ……………………………………. 
              Ózd Város Önkormányzata 
           Benedek Mihály polgármester 
             - alapító - 
 
 
Az okiratot készítette és ellenjegyezte: 
Ózd, 2008. december 
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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
A szabályzat célja 
 
Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szervezetének belső 
szabályozása, valamint a Társaság által végzett tevékenységek leghatékonyabb módon történő 
végrehajtásának kidolgozása. 
 
A szabályzat elkészítése, aktualizálása 
 
A mindenkori ügyvezető feladata a jogszabályi és egyéb változásoktól, a tulajdonosi 
döntésektől függően, de legalább évente felülvizsgálni és a szükséges módosításokat 
jóváhagyásra előterjeszteni. 
 
A szabályzat jóváhagyása 
 
Az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság, valamint a Művelődési és Oktatási Bizottság együttes 
ülésen hagyja jóvá, a társaságot egy személyben alapító Ózd Város Önkormányzat által 
átruházott hatáskör alapján.  
 
AZ ÓZDI KOMMUNIKÁCIÓS NONPROFIT KFT. JOGÁLLÁSA, ADATAI, KÉPVISELETE, 
FELÜGYELETE 
 
Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogi személyiséggel 
rendelkező Társaság, melyet az önkormányzatról szóló, 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdés, 
a Polgári Törvénykönyv, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, továbbá a 
rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény alapján Ózd Város Önkormányzata 
alapított.  
 
A Társaság adatai 
 
Cégneve:      Ózdi Kommunikációs  Nonprofit  

Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégnév rövidítése:      Ózdi Kommunikációs Kft. 
Székhelye:       3600 Ózd, Brassói út 2. 
Tevékenység megkezdése:    1997. január 1. 
Cégbírósági bejegyzés időpontja:   1996. december 2. 

        száma:  Cg.05-14-000021 
Adószáma:      18422780-2-05 
Statisztikai jelzőszáma:    18422780-9214-571-05 
Alaptőke:       4.000.000 Ft 
Cég formája:      közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság 
 
A Társaság képviselete és cégjegyzés módja: 
 
A Társaságot az ügyvezető önállóan képviseli, cégjegyzését önállóan látja el.  
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Ügyvezetés helyettesítése: 
 
Az ügyvezetőt hét napnál hosszabb távolléte esetén a főszerkesztő helyettesíti. Az ügyvezető 
tartós (30 napot meghaladó) távolléte esetén az ügyvezető egyéb munkáltatói jogainak 
gyakorlója írásban ad megbízást az ügyvezető helyettesítésére. 
 
A Társaság felügyelete 
 
A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést az állami adóhjatóság, a költségvetési 
támogatás felhasználásának ellenőrzését, az Állami Számevőszék, az állami vagy 
önkormányzati költségvetésből juttatott támogatás felhasználásának ellenőrzését a belső 
ellenőrzés szerinti Felügyelő Bizottság, a törvényességi felügyeletet – a közhasznú működés 
tekintetében – a reá irányadó jogszabály szerint az ügyészség, a Társaság törvényes működése 
szempontjából a Cégbíróság látja el. 
 
Szakmai felügyeletét a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Művelődési és Sport Osztálya, 
általános felügyeletét a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya gyakorolja 
átruházott hatáskör alapján, amely azonban nem sértheti a 1996. évi I. tv.-ben meghatározott 
jogokat. 
 
A társaság közhasznú tevékenységével kapcsolatos nyilvántartási és tájékoztatási rendszer 
 

1. A vezető- és felügyeleti szervek a társasággal kapcsolatos döntéseiket írásos formában 
közlik a társasággal. Az iratnak tartalmazni kell a döntés időpontját, hatályát, a döntést 
támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges személyét). 

 
2. A döntést a döntéshozó az érintettekkel dokumentálható módon (tértivevényes vagy 

ajánlott levél, illetve hivatalos postakönyvi aláírás) köteles átvetetni. A társaság a 
közhasznú tevékenységre vonatkozó döntéseket a saját információs rendszerének 
felhasználásával (TV képújság) köteles minimum 24 órán keresztül közzétenni. 

 
3. A társaság a vezető szerv döntéseit tartalmazó iratokat külön iratgyűjtőben 

sorszámmal ellátva köteles gyűjteni. Az iratokat a társaság betekintés céljából –a 
társaság székhelyén, munkaidő alatt- köteles a vezető- és felügyeleti szervek számára 
biztosítani. Egyéb esetekben a betekintésről az ügyvezető dönt. 

 
4. A társaság a közhasznú szolgáltatásainak igénybevételéről szerződést köteles kötni a 

szolgáltatást igénybe vevővel. A közhasznú szolgáltatások szerződései nyilvánosak. 
 

5. A társaság évenként beszámolót köteles készíteni közhasznú tevékenységéről. A 
beszámoló nyilvános. A társaság a beszámolót saját információs rendszerén keresztül 
(televízió képújság) köteles minimum 48 órán keresztül közzétenni.  

 
A TÁRSASÁG SZERVEZETE 
 
A Társaságot Ózd Város Önkormányzata alapította és egyszemélyes Társaságként működik. 
Mindezek alapján a taggyűlés jogköre az alapítót illeti meg. Az alapítót az önkormányzati 
törvény alapján a Képviselőtestület, a Képviselőtestületet a Polgármester képviseli.  
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Ügyvezető 
 
A Társaságnál egy ügyvezető van, az ügyvezetőt az alapító határozott időtartamra bízza meg. 
Az ügyvezető cégjegyzési jogosultsága önálló. Az ügyvezető a Társasággal 
munkaviszonyban, vagy megbízási jogviszonyban állhat. A munkaviszony vagy megbízási 
jogviszony létesítésének, a díjazás megállapításának, a munkaviszony és a megbízási 
jogviszony megszüntetésének joga Ózd Város Önkormányzat Képviselő-testületét illeti meg. 
Az egyéb munkáltatói jogokat Ózd város Polgármestere gyakorolja. 
 
Felügyelő Bizottság 
 
Az alapító határozott időtartamra három tagból álló Felügyelő Bizottságot hoz létre. A 
Felügyelő Bizottság az általa megállapított és az alapító által jóváhagyott ügyrend szerint 
működik. A Felügyelő Bizottságot az elnök képviseli és az elnök felelős az FB működéséért, 
a működés feltételeinek biztosításáért. 
 
Könyvvizsgáló 
     
A Társaságnál könyvvizsgáló működik. A könyvvizsgáló megbízatása határozott időre szól. 
Az újabb megbízatás pályázati rendszerben történik. 
 
A Társaság feladata: 
 

a) A Társaság feladata elsősorban a közhasznú tevékenység keretében Ózd város 
lakossága és a vonzáskörzetben élők számára közszolgálati, szolgáltató és 
szórakoztató, valamint közcélú műsorok és információk szolgáltatása az elektronikus 
és a nyomtatott sajtó eszközeivel. 

 
b) A gazdálkodásban elsődleges meghatározó az Önkormányzat működési támogatása, 

amit az Önkormányzat és a Társaság között létrejött "Megállapodás" szabályoz, ezt 
minden költségvetési évben aktualizálni kell.  

 
Hatáskörök 
 
Az alapító hatásköre 
 

a) Az olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet 
kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység ellátásának feltételeiről. 

b) A mérleg megállapítása. 
c) A törzstőke felemelése és leszállítása. 
d) Pótbefizetés elrendelése és visszatérítése. 
e) Az ügyvezető és a főszerkesztő megválasztása, visszahívása, díjazásának 

megállapítása, a munkáltatói jogok gyakorlása. 
f) A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának 

megállapítása. 
g) A  könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása. 
h) Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelynek értéke a törzstőke legalább 

egynegyedét meghaladja, illetőleg  amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével 
vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685. §. b. pont) köt, kivéve, ha az utóbbi 
szerződés megkötése a Társaság szokásos tevékenységéhez tartozik. 
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i) Az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság tagjai ellen kártérítési igény érvényesítése, 
továbbá intézkedés az ügyvezető ellen  indított perekben a Társaság képviseletéről. 

j) A Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása. 
k) A Társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és 

szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági Társaság alapításáról, illetve 
működő Társaságba tagként való belépésről történő döntés. 

l) Az Alapító okirat módosítása. 
m) Mindazok az ügyek, amelyeket a törvény vagy az Alapító okirat kizárólagos 

hatáskörébe utal. 
 
A Felügyelő Bizottság hatásköre 
 

a) Megvizsgálja az alapító elé terjesztett valamennyi jelentést, azokat írásban 
véleményezi. 

b) Megvizsgálja és véleményezi a mérleget és az eredmény-kimutatást és közhasznúsági 
jelentést, e nélkül ezekről az alapító érvényesen nem dönthet. 

c) Ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. 
d) A Társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet. 
e) A Társaság könyveit, iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja. 
f) Képviseli a Társaságot az ügyvezetővel szemben indított perekben, továbbá az 

ügyvezetővel kötendő szerződéseknél, ide nem értve az ügyvezetővel kötött 
munkaszerződést. 

g) Jogosult az alapítónak észrevételt, illetve javaslatot tenni. 
h) Köteles az alapító döntését kérni, ha a közhasznú tevékenység folytatásának 

feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli. 
 
A könyvvizsgáló hatásköre: 
 

a) Az ügyvezető által az alapító elé terjesztett javaslatok felülvizsgálata. 
b) A Társaság mérlegének felülvizsgálata és a vizsgálat eredményéről az alapító 

tájékoztatása. 
c) A Társaság működéséhez szükséges szabályzatok véleményezése. 
d) A könyvvizsgáló ellenőrzési tevékenysége keretében jogosult a Társaság számvitelét, 

iratait, pénztárát bármikor megvizsgálni, a Társaság tevékenységével kapcsolatos 
bizonylatokba bármikor betekinteni, az ügyvezető pedig köteles az ellenőrzéshez 
szükséges minden okmányt a könyvvizsgálónak bemutatni, részére megfelelő 
tájékoztatást adni. 

e) A könyvvizsgáló köteles megvizsgálni a vagyonkimutatást és vizsgálatának 
eredményéről az alapítót tájékoztatni. 

f) A könyvvizsgáló köteles az alapító döntését kérni, ha azt a Társaság érdeke 
megkívánja, illetve ha ezt az ügyvezető elmulasztja. 

 
Az ügyvezető hatásköre 
 

a) Képviseli a Társaságot harmadik személlyel szemben bíróságok és hatóságok előtt. 
b) A Társaság viszonyaiban bekövetkezett változások bejelentése a Cégbíróságon, illetve 

más hatóságoknál. 
c) A Társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészíttetése, ezek véleményeztetése a 

Felügyelő Bizottsággal és a könyvvizsgálóval, majd ezután ezek alapító elé 
terjesztése. 
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d) A munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság dolgozói felett azzal, hogy a 
szerkesztőségi területhez tartozó dolgozókkal kapcsolatban a főszerkesztő delegált 
munkáltatói jogokat gyakorol, az SZMSZ-ben rögzítettek szerint. 

e) A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése, ennek 
véleményeztetése a Felügyelő Bizottsággal és a könyvvizsgálóval, majd az alapító elé 
terjesztése. 

f) A Társaság gazdálkodásával, pénzügyi tevékenységével kapcsolatos szabályzatok 
elkészítése. 

g) Megállapítja a hirdetési tarifákat, dönt a kedvezmények mértékéről. A hirdetési 
tarifákba be nem sorolható esetekben elbírálásra jogosult. 

h) Kapcsolatot tart a Szerzői Jogvédő Iroda Egyesülettel, Országos Rádió és Televízió 
Testülettel, a Hírközlési Főfelügyelettel, az Antenna Hungária Rt-vel és az egyéb 
szakmai szervezetekkel és hatóságokkal. 

i) Megtartja és megtartatja a média és sajtótörvény előírásait, a munkarendre és 
munkafegyelemre vonatkozó előírásokat, valamint a hatáskörét érintő belső 
utasításokat és szabályzatokat. 

j) Az alapítói döntés tervezeteket előzetesen írásban véleményezi. 
k) Feladata a Társaság külső gazdasági és társadalmi kapcsolatainak kiépítése, 

folyamatos fejlesztése, különös tekintettel a Társaság üzleti kapcsolatinak bővítésére.  
l) Az ügyvezető egy személyben felelős a Társaság gazdálkodásáért, így különösen: 

 feladata a Társaság törvényes működéséhez szükséges szabályzatok, a 
mérlegbeszámoló, közhasznúsági jelentés, adóbevallás, vagyonkimutatás, a 
Társaság éves gazdasági tervének elkészítése, illetve elkészíttetése a gazdasági 
vezetővel 

 felelős a munkaügyi, személyzeti és számviteli feladatok elvégeztetéséért, a 
Társaság pénzügyi bizonylatainak, üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséért, a 
vonatkozó rendeletek betartásáért és betarttatásáért, annak ellenőrzéséért, 

 elkészíti vagy elkészítteti az alapító részére a szükséges kimutatásokat, 
statisztikai adatokat, 

 ellenőrzi a költségelszámolások tartalmi és összegszerű valódiságát, a számviteli 
rend, és az alapul szolgáló bizonylati rendszer betartását, betarttatását, 

 jóváhagyja a Társaság működéséhez szükséges szabályzatokat, 
 
A főszerkesztő hatásköre 
 
a) A társaság fő tevékenységébe tartozó televíziós műsorkészítés és lapkiadás szakmai 

irányítását vezető munkavállalóként főszerkesztő látja el, aki teljes jogkörrel vezeti a 
szerkesztőséget. Ezen tevékenysége kiterjed a szerkesztőséghez, mint szervezeti 
egységhez nem tartozó munkatársak minden olyan tevékenységére is, amely a 
szerkesztőségi feladatok komplex ellátásához kapcsolódik.  főszerkesztő szakmai 
feladatainak teljes körű ellátását garantáló jogosítványokkal rendelkezik. Ezek különösen: 

- teljes jogkörrel irányítja a szerkesztőségi terület szakmai tevékenységét – a műsor- és 
lapstruktúra meghatározásától, annak változtatásaitól kezdve a szakmai normák 
meghatározásán át azok teljesítésének értékeléséig; 

- a hozzá tartozó területen delegált munkáltatói jogosítványokkal rendelkezik: 
az általa irányított területen személyi változásokra csak az ő javaslatára és/vagy az ő 
jóváhagyásával kerülhet sor.  Ezen jogokat a munkáltatói jogokat gyakorló ügyvezető 
csak rendkívül indokolt, a társaság működését veszélyeztető esetekben bírálhat felül. 
Azoknál a munkatársaknál, akik többféle tevékenységük miatt munkaidejük egy 
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részében a szerkesztőségi, más részében a szerkesztőségen kívüli területekhez tartozó 
feladatokat végeznek, az ügyvezető és a főszerkesztő konszenzusos döntést hoz; 

- teljes kompetenciájába tartozik a szerkesztőségi területen a munkaszervezet 
kialakítása, annak működtetése, a feladatok meghatározása, a munkamegosztás 
kialakítása – ide értve a tevékenységüknek csak egy részében szerkesztőségi 
feladatokat végzők szerkesztőségi tevékenységét is; 

- dönt a teljesítmények értékelésének rendjében, a bérek meghatározásában, az ösztönző 
rendszer kialakításában és működtetésében – a társaság gazdálkodási rendjében, 
költségvetésében hosszabb távon előre meghatározott kereteken belül; 
A társaság gazdálkodását, működésével kapcsolatos minden olyan kérdésben, amely 
érinti a szerkesztőségi területet, az ügyvezető és a főszerkesztő konszenzusos döntést 
hoz. Ennek érdekében a főszerkesztő jogosult a Társaság gazdálkodásával kapcsolatos 
valamennyi információ megismerésére. 

b) Kialakítja, folyamatosan fejleszti, jóváhagyja a televízió műsorstruktúráját, valamint a 
Társaság által kiadott városi újság tartalmi struktúráját. 

c) Kapcsolatot tart a szerkesztőségi tevékenységhez kapcsolódó szakmai szervezetekkel. 
d) Megtartja és megtartatja a média és sajtótörvény előírásait, a munkarendre és 

munkafegyelemre vonatkozó előírásokat, valamint a hatáskörét érintő belső utasításokat 
és szabályzatokat. 

e) Kialakítja, szervezi és továbbfejleszti a Társaság szerkesztőségi tevékenységének 
működéséhez szükséges információs rendszert. 

f) Feladata a szerkesztőségi terület külső kapcsolatainak kiépítése, folyamatos bővítése, 
különös tekintettel a szerkesztőség hatékony működését szolgáló információs rendszer 
fejlesztésére. 

g) Egy személyben látja el a sajtójogi felelősi teendőket 
 
A Társaság vezető beosztású alkalmazottai 
 

a) Gyártás- és műszaki vezető 
b) Szerkesztőségvezető 
c) Gazdasági ügyintéző 
d) Reklámcsoport-vezető 

 
Gyártás- és műszaki vezető 
 

a) Előkészíti a saját gyártású televíziós felvételeket és irányítja ezek elkészítését. 
b) Elkészíti és felügyeli az operatőrök, vágók, adáslebonyolítók munkabeosztását – 

ebben a tevékenységében folyamatosan együttműködve a szerkesztőségvezetővel. 
c) Szakmailag felügyeli az operatőrök, vágók és adáslebonyolítók munkáját 
d) Felel az ORTT-s archíválási rendszer működtetéséért 
e) Felel a Társaság működéséhez, tevékenységéhez szükséges műszaki berendezések 

műszaki állapotának szinten tartásáért, ezen belül a karbantartások és javítások 
szakszerű elvégzéséért vagy elvégeztetéséért. 

f) Évente javaslatot dolgoz ki a műszaki fejlesztésekre, technikai korszerűsítésekre 
vonatkozóan 
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Szerkesztőségvezető 
 

a.) A főszerkesztő által kialakított, meghatározott szerkesztőségi munkarend és általános 
szakmai normarendszer szerint irányítja, szervezi, koordinálja a szerkesztőség napi 
tevékenységét. 

b) A napi televíziós hírműsor és az újság felelős szerkesztőjeként működik, ebben a 
tevékenységében utasíthatja a közreműködő, teljes vagy részmunkaidejükben 
szerkesztőségi feladatokat ellátó munkatársakat. 

c) A szerkesztőségi információs rendszer csatornáin beérkező információkat értékeli, 
szelektálja, ezek alapján dönt azok feldolgozási módjáról (napi híradó, háttérműsor, 
újság stb.).  

d) A napi feladatok szervezőjeként elosztja a munkát, folyamatosan felügyeli annak 
elvégzését. Az anyagok feldolgozásával, elkészítésével kapcsolatban szükség szerint 
konzultál az egyes munkatársakkal, a háttérműsorok szerkesztőivel, illetve az újság 
rovatainak felelőseivel. 

e) Gondoskodik a szerkesztőségi munka tervezéséről – a heti és napi műsortervek, 
valamint a laptervek előre meghatározott rend szerinti elkészültéről, valamint azok 
folyamatos frissítéséről, aktualizálásáról. 

f) Felügyeli és gondozza a belső archiválási rendszert, megszervezi annak naprakész 
vezetését. 

g) Folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik a műszaki terület munkatársaival, 
illetve a gyártásvezetővel – részben a műsorkészítés, részben az adáslebonyolítás 
folyamatának zavartalansága érdekében. 

h) Vezeti, és az ORTT számára továbbítja az előírt statisztikai adatokat 
 

Gazdasági ügyintéző 
 

a) Felel a képújság és a TTX rendszer működéséért, az azokban elhelyezett információk 
tartalmi és formai helyességéért (kivételt képez a reklám, melynek tartalmáért a 
reklámoztató tartozik felelőséggel). 

b) Koordinálja a reklámszervező(k) és a képújság-szerkesztő együttműködését, valamint 
a segédszemélyzet munkáját. 

c) Javaslatot tesz a televízióban alkalmazott tarifarendszer kialakítására. 
d) Gondoskodik a könyvelést végző cég, vagy személy adatokkal történő ellátásáról, a 

könyvelési folyamat ellenőrzéséről (határidők, jelentések és egyéb kötelezettségek 
teljesítéséről). 

e) Elvégzi a szükséges adminisztrációs feladatokat. 
 
Reklámcsoport-vezető 
 

a) Irányítja, szervezi, folyamatosan bővíti a Társaság reklámtevékenységét, ezzel 
kapcsolatban (a bevételi növelés lehetőségeiről, formáiról) javaslatokat készít. 

b) Irányítja, koordinálja a Társaság szervezetén belül dolgozó, valamint a külsős, 
szerződéses jogviszonyban működő reklámszervezők tevékenységét. 

c) Szervezi, működteti a Társaság hirdetési tevékenységével kapcsolatos 
nyilvántartásokat, gondoskodik az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatok pontos 
elvégzéséről. Továbbá gondoskodik arról, hogy az egyes területek érintett 
munkatársaihoz időben eljussanak a szükséges információk a reklámok pontos 
megjelentetésének érdekében. 
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d) Folyamatosan kapcsolatot tart az egyes területek vezetőivel, vezető munkatársaival – 
részben a reklámok elkészítésével, megjelentetésével kapcsolatos tennivalókban, 
részben pedig a hirdetési bevételek növelését szolgáló belső együttműködési 
lehetőségek feltárása érdekében. 

 
Egyéb alkalmazottak 
 
A társaság feladataihoz mérten kerül sor az egyéb alkalmazottak foglalkoztatására. 
Feladataikat, hatáskörüket, felelősségüket munkaköri leírásuk tartalmazza. 
 
A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE 
 
A Társaság működése az Alapító Okiratban rögzítettek szerint történik. 
 
Képviseleti jog gyakorlása 
 
A Társaság cégjegyzésére, képviseletére az Alapító Okiratban rögzített szabályok az 
irányadók. Attól eltérően a Társaság képviseleti joggal nem rendelkező dolgozója kizárólag 
valamely képviseleti joggal rendelkező vezető írásbeli meghatalmazása alapján, az abban 
meghatározott ügyben és mértékben képviselheti a Társaságot. 
A Társaság nevében és képviseletében kizárólag az ügyvezető és a főszerkesztő adhat szóbeli 
vagy írásbeli tájékoztatást a sajtónak, más hírközlő- és egyéb szerveknek. 
 
Utasítási jogkör szabályozása 
 
A Társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja, az 
SZMSZ-ben foglalt eltérésekkel. 
 
Aláírási jog gyakorlása 
 
A Társaság bankszámlája feletti rendelkezési jog gyakorlására az ügyvezető jogosult. 
 
A beruházási szerződések és az azok alapján történő kifizetések, átutalások teljesítéséhez 
minden esetben szükséges az ügyvezető aláírása.  
 
Az ügyvezető aláírása szükséges a mérlegbeszámolóra, adóbevallásokra, pénzügyi 
jelentésekre, adminisztrációs belső szabályzatokra, tárgyi eszközök beszerzésére vonatkozó 
szerződésekhez.  
 
Kiadmányozási jog gyakorlása 
 

- a Társaság egészét érintő hivatalos leveleket az ügyvezető, 
- valamely szakmai terület kapcsolatrendszerében íródott leveleket az adott terület 

vezetője: az ügyvezető vagy a főszerkesztő írhatja alá. Ettől eltérni az ügyvezető vagy 
a főszerkesztő engedélyével lehet, az adott terület vezető beosztású alkalmazottainak 
aláírásával. 
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Bélyegző használatának rendje 
 
Cégszerű aláíráshoz a Társaság cégbélyegzőjének lenyomatát kell alkalmazni. Cégbélyegző 
az a bélyegző, mely az 
 

ÓZDI KOMMUNIKÁCIÓS NONPROFIT 
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

3600 Ózd, Brassói út 2. 
 
felirattal van ellátva. 
Cégbélyegzőt kizárólag az ügyvezető, illetve az általa megbízott dolgozók használhatnak. A 
Társaság adószámmal és OTP számlaszámmal ellátott bélyegzőjét a gazdasági ügyintéző 
használja. Mindkét bélyegzőt a Társaság páncélszekrényében kell tartani, melyhez kulcsa az 
ügyvezetőnek és a gazdasági ügyintézőnek van. 
A használatra átvett bélyegzőt mindig olyan körülmények között kell tartani, hogy illetéktelen 
hozzá ne férhessen. Ha valamely dolgozó a reá bízott bélyegzőt elveszíti, az ügyvezetőnek azt 
haladéktalanul köteles jelenteni, az pedig köteles az érintett dolgozó felelősségét 
megvizsgálni. A felelősség megállapításától függetlenül az ügyvezető köteles a bélyegző 
hivatalos megsemmisítési eljárását lefolytatni.  
 
A használatban tönkrement, meghibásodott, vagy feleslegessé vált bélyegzőt az ügyvezető és 
a gazdaságvezető jelenlétében meg kell semmisíteni, és arról jegyzőkönyvet készíteni. 
 
SZABÁLYZATOK 
 
A Társaság feladatellátásának, gazdálkodásának szervezett, hatékony és a hatályos 
törvényekkel, jogszabályokkal összhangban történő végzése érdekében az egyes területekre 
vonatkozóan az SZMSZ-en kívül az alábbi szabályzatokat kell elkészíteni: 
 

- számviteli politika, 
- selejtezési szabályzat, 
- leltározási szabályzat, 
- pénzkezelési szabályzat, 
- munkavédelmi szabályzat, 
- tűzvédelmi szabályzat, 
- egyéb szabályzatok, amelyek a Társaság működéséhez szükségesek. 
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SZERVEZETI ÁBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Szerencsés János 
             ügyvezető 

 
-.-.- 

 
(A Képviselő-testület a 16.) és 17.) napirendeket zárt ülésen tárgyalja, 
amelynek anyaga külön jegyzőkönyvben szerepel.) 
 

-.-.- 
 

18.) napirend 
 
Javaslat önkormányzati vezetőt érintő személyi kérdésre  
 
Nagybalyi Géza ismerteti, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy Benedek Mihály polgármesternek 2008. évre 2 havi 
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illetményének megfelelő jutalommal ismerje el az elhatározott fejlesztések 
megvalósítása, a város működőképességének megtartása, a működési bevételek 
és kiadások egyensúlyának megteremtése érdekében 2008. évben végzett 
munkáját, valamint a pályázatos támogatások megszerzésével kapcsolatban 
kifejtett tevékenységét. Mindezek nagymértékben hozzájárultak a költségvetés 
eredményes teljesítéséhez, az ágazati szakfeladatok folyamatos és biztonságos 
ellátásához. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a Bizottság javaslatát támogassa. 
 
Riz Gábor: az év vége felé, karácsony közeledtével mindenki igyekszik örömet 
szerezni szeretteinek, elismerni azokat az eredményeket a kollégáinak, amelyet 
év közben elértek és Polgármester úr is ebben az évben biztosította a város 
működését a Képviselő-testület támogatásával. Hozzáteszi, a mai napig 
megőrizte az ellenzékkel történő párbeszédet. Vannak olyan területek, 
amelyekben egyetértenek és vannak amelyekben nem. Ez jól is van így, hiszen 
az ellenzék feladata, hogy időnként a városvezetés elképzeléseit észérvekkel 
próbálja olyan mederbe terelni, amely számára is elfogadható. Nehéz évet zártak 
és a következő év sem lesz könnyű, hiszen a jövő évben várható gazdasági és 
pénzügyi válság, ami a városunkban is jelentkezni fog. Egy javaslattal élne, ami 
mérlegelést kíván, ebben a helyzetben, amikor munkahelyek szűnnek meg és 
egyre nehezebb körülmények közé kerülnek a város polgárai. Tehát, elismerve 
Polgármester úr munkáját, átgondolásra javasolja a két havi jutalmat. Az a 
díjazás, amelyet a testület, alakulásakor megszavazott a városvezetés számára, 
úgy gondolja, azokat a munkakörülményeket, azokat a személyi juttatásokat 
igyekszik biztosítani, amelyek elismerik a városvezetés abbéli törekvését, hogy 
a működőképességet megőrizze.  
 
Boda István: a díjazás megállapítása a testület megalakulásakor történt. Idén 
decemberben a gazdasági társaságoknál sor került jutalmazásra hasonló 
nagyságrendben és az intézményrendszerben bérmegtakarítások vannak, ahol 
szintén történt jutalmazás. Ezzel a városi rendszerrel összhangban áll a 
Polgármester jutalmazása. A fedezet rendelkezésre áll és jövő évben nem biztos, 
hogy ilyenre lehetőség lesz. Mivel a jutalmazás megoldható, javasolja az 
elfogadását.  
 
Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról. 
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A Képviselő-testület 18 igen, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozza: 
 

282/KH/2008. (XII. 09.) számú határozat 
 
Tárgy: Önkormányzati vezetőt érintő személyi kérdés 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Ügyrendi és Igazgatási 
Bizottság javaslata alapján – a város működőképességének megtartása, az 
elhatározott fejlesztések megvalósítása érdekében 2008. évben végzett 
eredményes tevékenységéért – két havi illetményének megfelelő jutalomban 
részesíti Benedek Mihály polgármestert. 
 
Felelős: Jegyző 
Határidő: 2008. december 31. 
 

-.-.- 
 
Kiss Sándor mivel több hozzászólás nincs, megköszöni a munkát és az ülést 
bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 

Dr. Almási Csaba       Benedek Mihály 
             mb. jegyző         polgármester 
 


