
 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 14-

én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 

 

Jelen vannak: 

Fürjes Pál, Boda István, Csutor László, Fazekas Zoltán, Galanics Ferenc, 

Kisgergely András, dr. Kósné Dargai Rita, Márton Ferenc, dr. Mészáros Miklós, 

Obbágy Csaba, Tartó Lajos, Tóth Pál, Turiné Orosz Margit, Vitális István 

képviselők 

 

Távol van: dr. Bélteczki János képviselő 

 

Jelen van továbbá: 

Dr. Almási Csaba jegyző 

Dr. Sztronga Eszter aljegyző 

Krokavecz Györgyné  PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője 

Kovács-Hagyó Zoltán PH. Pénzügyi Osztály vezetője 

Énekesné dr. Kótka Andrea PH. Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi 

Osztály mb. vezetője 

Béri-Vitkó Ilona   PH. Oktatási, Művelődési és Sport Osztály  

vezetője 

Kovács György   PH. Építéshatósági és Műszaki Osztály vezetője 

Kiss Lajos    PH. Településfejlesztési és Stratégiai Osztály  

vezetője 

Oroszné Mák Erika  PH. Igazgatási és Okmányiroda Osztály  

mb. vezetője  

Dudásné Balázs Zita  PH. Humánpolitikai Osztály vezetője 

Berki Lajos    ÓVCKÖ elnöke 

Tengely András   ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

Suszter Sándor   OHG Kft. ügyvezetője 

Beszeda István   könyvvizsgáló 

Bíró Ferenc    Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője 

Kelemen Sándor   ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Bárdos Géza   Munkaügyi Központ Ózdi Kir. Vezetője 

Szent-Királyi László  Ózd Városi Tűzoltóság tűzoltóparancsnoka 

Fodor Gábor   Közterület Felügyelet vezetője 

Kóczián Tamás Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor 

Alapítvány 

Trefiman Dénesné közös képviselő 

Dr. Benkőné Fehér Éva Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola 

igazgatója 

Martisné Víg Zsuzsanna  jegyzőkönyvvezető 

 



Fürjes Pál az ülést megnyitja, kéri képviselőtársait, hogy a mobiltelefonjaikat 

kapcsolják ki, és a szavazógépeiket kapcsolják be. Megállapítja, az ülés 

határozatképes annak ellenére, hogy az ülésről történő távolmaradását előre dr. 

Bélteczki János képviselő úr jelezte. Majd a kiküldött meghívóban szereplő 

napirendi pontokhoz képest javasolja a 2/A sorszámú napirendet 2-re, a 2/B 

sorszámú napirendet 3. sorszámú napirendre változtatni. Közli, a korábbi, 4. 

sorszámú napirend pedig az előterjesztő kérésére levételre került.  Javasolja 

továbbá, hogy a 15. napirendet 15/A jelzéssel és egy új, most felvételre került 

„Javaslat hozzájárulás megadására Képviselő-testületi zárt ülés anyagának 

megismeréséhez” című anyagot 15/B sorszámmal zárt ülés keretében tárgyalják 

meg. Majd kérné, hogy vegyék le napirendről a meghívóban 30. sorszámmal 

jelölt „Javaslat Kisfaludi Strobl Zsigmond Kohász című szobra közterületen 

való elhelyezésére” című előterjesztést, mert az anyagnak alaposabb 

kivizsgálására van szükség.  

  

Vitális István pontosítani szeretné a polgármester úr által javasolt napirendi 

pontok alapján a 4. napirendi pont címét, amely a meghívóban még új 

rendeletcímként szerepel, de az anyag már helyesen tartalmazza a rendelet 

módosításról szóló előterjesztést. Így a helyes cím a következőképpen hangzik: 

„Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.(…) számú 

önkormányzati rendelet-tervezete a települési folyékony hulladékkezelési 

közszolgáltatásról szóló 33/2001.(XII.20.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról”.  

 

Fürjes Pál kéri, szavazzanak a módosításokkal együtt a napirendek 

elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 14 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendet 

fogadja el: 

 

Napirendi pontok: 
 

1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2010. (….) számú 

önkormányzati rendelet-tervezete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi 

szabályokról 

 

Előterjesztő:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 

 

 2.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2010. (…..) számú 

önkormányzati rendelet-tervezete a víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 

6/1994. (III. 12.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Előterjesztő:  Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezetője 

 

3.) Javaslat a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás fajlagos költségtérítésére 



vonatkozó központi támogatási igény bejelentésére 

 

Előterjesztő:  Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezetője 

 

4.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2010. (….) számú 

önkormányzati rendelet-tervezete a települési folyékony hulladékkezelési 

közszolgáltatásról  szóló 33/2001. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

Előterjesztő:  Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezetője 

 

5.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2010. (….) számú 

önkormányzati rendelet-tervezete az iparosított technológiával épült lakóépületek 

energia-megtakarítást eredményező felújítása, korszerűsítése támogatásának 

2008. évi pályázati feltételeiről szóló 15/2008. (V. 25.) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

6.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2010. (…..) számú 

önkormányzati rendelet-tervezete Ózd Város Önkormányzata 2010. évi 

költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

7.)  Tájékoztató Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről 

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

8.) Javaslat Ózd város 2011. évi költségvetésének koncepciójára  

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

9.) Javaslat alapítványi támogatások jóváhagyására 

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

10.) Javaslat közhasznú foglalkoztatáshoz szükséges önerő biztosítására 

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

11.) Javaslat pályázat kiírására lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott tüzelő 

segély biztosítása érdekében 

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

12.) Javaslat a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező önkormányzati 



célok meghatározására 

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

13.) Javaslat az Ózd Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 

teljesítményértékelésének alapját képező célok meghatározására 

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

14.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata Közterület-Felügyelete 2011. évi 

teljesítményértékelése alapjául szolgáló célok meghatározására 

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

15/A.) Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány Felügyelő 

Bizottságának további működésével kapcsolatos döntések meghozatalára 

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 

15/B.) Javaslat hozzájárulás megadására Képviselő-testületi zárt ülés anyagának 

megismeréséhez 

 

 Előterjesztő: Polgármester 

 

16.) Javaslat Magyar-Szlovák Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 

együttműködési megállapodás megkötésére 

 

Előterjesztő:  Polgármester 

 
17.) Javaslat az Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet energia-megtakarítást 

eredményező lakóépület felújítás pályázatának támogatására 

 

Előterjesztő:   Polgármester 

 

18.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi 

munkatervére 

 

Előterjesztő:  Polgármester  

 

19 .) Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. és az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. 

átalakításáról szóló koncepció és ütemterv meghatározására 

  

Előterjesztő:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 

    

20.) Javaslat az Ózd, Árpád vezér út 20/C. sz. alatti, társasházi 8359/2/A/20 hrsz-ú 

„üzlethelyiség” funkciójú albetét megosztására 

 

Előterjesztő:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 



 

21.) Javaslat az Ózd, Velence telep 25/3. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás 

bérbeadására 
 

Előterjesztő:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

 

22.) Javaslat az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, illetve tulajdonába 

kerülő ingatlanok értékbecslését végző ingatlanforgalmi szakértők kiválasztására 

 

Előterjesztő:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 

 

23.) Javaslat a Sajóvölgye Mg. Általános Szövetkezet V.a. tulajdonában lévő 

ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételére 

 

Előterjesztő:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 

 

24.) Javaslat az Ózdi TÁVHŐ Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadására 

 

Előterjesztő:  Ózdi Távhő Kft. Felügyelő Bizottság Elnöke 

 

25.) Javaslat Ózd Város Önkormányzatának az iparosított technológiával épült 

lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítása, korszerűsítése 

támogatására meghirdetett 2008. évi pályázati felhívásra hozott bizottsági  

határozat jóváhagyására 

 

Előterjesztő:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 

 

26.) Javaslat a vízterhelési díj áthárításának módjára 

 

Előterjesztő:  Ózdi VÍZMŰ Kft. ügyvezetője 

 

27.) Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. válságtervére a 2010-2011. évi téli 

rendkívüli hóhelyzet esetére 

 

Előterjesztő:  ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

28.) Javaslat az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának 

módosítására  

 

Előterjesztő:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 

  

29.) Javaslat a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okiratának 

módosítására 

 

Előterjesztő:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 

 

30.) Tájékoztató a kötvénykibocsátásból származó forrás felhasználásáról 

 



Előterjesztő:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 

 

31.) Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 

 

-.-.- 

 

Fürjes Pál közli, napirend előtti hozzászólásra Márton Ferenc képviselő úr 

jelentkezett. Kéri a Képviselő-testületet szavazzon arról, hogy a napirend előtt 

vagy után, egyebekben történjen Márton Ferenc képviselő úr „Nyilatkozat” című 

hozzászólása. 

 

A Képviselő-testület 12 igen, 2 nem szavazattal dönt, hogy a „Nyilatkozat” 

című hozzászólásra a napirendek elhangzása után kerüljön sor.  

 

1.) napirend 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2010. (…) számú 

önkormányzati rendelet-tervezete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi 

szabályokról 

 

Vitális István közli, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta a rendelet-

tervezetet, és elfogadásra javasolja. Megjegyzi, a most hatályon kívül helyezett 

rendelet pontosításáról van szó, mely a mentességi kört korlátozza, pénzösszegű 

módosítást a korábbihoz képest nem tartalmaz. 

  

Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és 7 igen, egyhangú szavazattal támogatja a 

rendelet elfogadását. 

 

Dr. Kósné Dargai Rita előadja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság szintén 

megtárgyalta az előterjesztést, melyet egyhangú szavazattal elfogadásra javasol.  

 

Fürjes Pál kéri, szavazzanak a rendelet elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 14 igen, egyhangú szavazattal megalkotja 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

17/2010. (XII. 15.) számú önkormányzati rendeletét a talajterhelési díjjal 

kapcsolatos helyi szabályokról 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról 

szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 21/A. § (2) bekezdése 

és 26. § (4) bekezdése alapján a talajterhelési díjról a következő rendeletet 

alkotja: 

 



Általános rendelkezés 

 

1. § Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktd–ben, valamint az 

adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak az irányadóak. 

 

A rendelet hatálya 

 

2. § A talajterhelési díjfizetési kötelezettség Ózd Város közigazgatási területén 

azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem 

köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá 

tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, 

alkalmaz. 

 

Adatszolgáltatási kötelezettség 

 

3. § (1) A Ktd. 21/A. § (3) bekezdés felhatalmazása alapján a helyi 

vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

adatszolgáltatást az illetékes szolgáltató - Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. - a 

tárgyévet követő év február 28-ig teljesíti. 

 

(2) Az adatszolgáltatás során a kibocsátókat azonosításra alkalmas módon – a 

szükséges személyi azonosító adatok közlésével – kell megadni.  

 

(3) Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell: 

a)  a tárgyévben szolgáltatott vízmennyiséget  

b) a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett 

vízmennyiséget 

c) a fogyasztó tulajdonában lévő ivóvízvezeték meghibásodás következtében 

elszivárgott vízmennyiséget és  

e) az elszállított folyékony hulladék mennyiségét. 

 

Bevallási és díjfizetési kötelezettség 

 

4. § (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, a tárgyévet 

követő év március 31-ig bevallania és önadózás keretében két egyenlő 

részletben megfizetnie a (2) bekezdésben megjelölt számlára a tárgyévet követő 

év március 31-ig és szeptember 15-ig.   

 

(2) A talajterhelési díjat a Polgármesteri Hivatal Ózd 11734121-15350088-

03920000 számú Talajterhelési Díj Beszedési Számlájára kell megfizetni. 

 

Mentességek 

 



5. § (1) Jövedelemtől függetlenül mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól 

az a természetes személy kibocsátó, aki részére a tárgyévben szolgáltatott 

vízmennyiség nem haladja meg a 30 m
3
-t és a háztartásában rokkant vagy 

súlyosan fogyatékos személy van.  

 

(2) A mentességre való jogosultságot  - a tárgyévre vonatkozóan - a bevallás 

benyújtásakor kell igazolni: rokkantsági nyugdíjat megállapító határozattal, az 

Országos Orvosszakértői Intézet által kiállított szakvéleménnyel, vagy 

fogyatékosságot megállapító határozattal. 

 

6. § (1) Rászorultsági alapon mentesül a tárgyévben szolgáltatott 30 m
3
 

vízmennyiség után számított talajterhelési díj megfizetése alól az a természetes 

személy kibocsátó, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem 

összege nem haladja meg a tárgyévet követő év első napján meghatározott 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át. 

 

(2) A mentességre való jogosultságot  - a tárgyévre vonatkozóan - a bevallás 

benyújtásakor kell igazolni, amelyhez egy hónapnál nem régebbi 

jövedelemigazolás szükséges.  

 

Záró rendelkezések 

 

7. § Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát 

veszti Ózd Város Önkormányzatának 26/2004. (IX.23.) számú rendelete a 

talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról. 

 

 

 

Dr. Almási Csaba                                                                             Fürjes Pál 

      jegyző                                                                                       polgármester 

 

 

2.) napirend 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  …../2010. (…) számú 

önkormányzati rendelet-tervezete a víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 

6/1994. (III.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bíró Ferenc előadja, az Ózdi Vízmű Kft. elkészítette a rendelet-tervezetben a  

 

díjemelési javaslatait. Közli, az ivóvíz emelkedésének számításánál fontos 

mindenkinek tudnia, hogy 100%-ban vásárolt vizet szolgáltatnak, mely a 

költségeiknek a 76%-át érinti. A vásárolt víz költsége 4,5%-kal fog emelkedni a 

jövő évben, ezért a vízdíjnál két variációt terjesztettek elő. Az „A” változat 



inflációmértékű emelkedést javasol, a „B” változatban pedig a 4,5% arányosan 

beépítésre került a díjemelésbe, ezáltal 4,2%-os lenne a díjemelés mértéke. 

Többszöri bizottsági tárgyalások után az Ózdi Vízmű Kft. az „A” változatot, 

tehát az inflációmértékű díjemelést javasolja a Képviselő-testületnek 

elfogadásra. A csatornadíjjal kapcsolatban előadja, itt is inflációmértékű emelést 

kérnek azzal, hogy a csatornadíj változásánál figyelembe kell venni az 

iszapelhelyezés költségeit, amely egy évben több mint 12 M Ft. Felhívja a 

figyelmet továbbá arra, hogy a 26. napirendi pont anyaga csökkentést tartalmaz, 

így a csatorna és a környezetterhelési díj átterhelésénél az emelkedés mértéke 

2,1%-os lesz. 

 

Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és egyhangú szavazattal az infláció mértékével megegyező, „A” 

változatot javasolja a testületnek elfogadásra. 

 

Tóth Pál közli, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság megtárgyalva az 

előterjesztést szintén az „A” változat elfogadását javasolja elfogadásra. Közli 

továbbá, hogy az anyag a Felügyelő Bizottság ülésén is megtárgyalásra került, 

ahol szintén javasolják az elfogadását. 

 

Fürjes Pál kéri, szavazzanak a rendeletmódosítás „A” változatának 

elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 14 igen, egyhangú szavazattal megalkotja 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  18/2010. (XII.15.) 

számú önkormányzati rendeletét a víz- és csatornadíjak megállapításáról 

szóló 6/1994. (III.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában foglalt 

felhatalmazás alapján Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a víz- 

és csatornadíj megállapításáról szóló 6/1994. (III.12.) sz. önkormányzati 

rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.  

 

1. §  

 

A Rendelet 2.§ (1) és (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz díja 

legfeljebb: 

522,-Ft/m
3
  

 

 (2) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatának 



(szennyvíztisztítás és kezelés) díja legfeljebb:  

 

333,-Ft/m
3   

” 

 

2. § 

 

A Rendelet 5. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„(2) Amennyiben e rendelet hatálybalépése és a fogyasztási vízmérőórák 

leolvasása nem esik egybe, a számlázás alapjául szolgáló vízmennyiséget 

időarányosan meg kell osztani a díjváltozás előtti és utáni időszakra. A 

hatálybalépés előtti időszakra eső vízmennyiséget a 24/2009. (XII.22.) számú 

rendeletben meghatározott díjon kell számlázni.” 

 

 

3. § 

 

Ez a rendelet 2011. január 01. napján lép hatályba. 

 

 

 Dr. Almási Csaba Fürjes Pál 

  jegyző polgármester 

 

3.) napirend 

 

Javaslat a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás fajlagos költségtérítésére 

vonatkozó központi támogatási igény bejelentésére 

 

Fürjes Pál véleménye szerint a határozati javaslat olyan lehetőséget takar, 

amellyel célszerű élni. 

 

Bíró Ferenc tájékoztatásul közli, hogy az ez évi víz- és csatornadíj támogatás 

mértéke 1 milliárd forinttal csökkent az előzetesen meghirdetetthez képest. A 

környezetvédelmi és vízügyi államtitkár úrtól kapott levél alapján azonban 

lehetőség lesz az 1 milliárd forint visszapótlására a rendszerbe. Ezáltal 

elfogadható mértékű állami támogatás igénylésére lesz lehetőség a jövő évben. 

 

Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalva az 

előterjesztést egyhangúlag támogatja az elfogadását, hiszen a felhatalmazással 

várhatóan 40 M Ft központi támogatást tudnak igényelni.  

 

Tóth Pál Felügyelő Bizottság elnöki minőségében közli, hogy az anyag az 

ülésen megtárgyalásra került, melynek elfogadását egyhangúlag javasolják.  

 

Fürjes Pál kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 



 

A Képviselő-testület 14 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

 

222/KH/2010. (XII. 14.) számú határozat 

 
Tárgy: A lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás fajlagos költségtérítésére 

vonatkozó központi támogatási igény bejelentése 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

A lakossági vásárolt víz és csak ivóvíz szolgáltatás fajlagos költségtérítésére 

vonatkozó központi támogatási igény bejelentést a Képviselő-testület elfogadja.  

 

Felelős: előkészítésért: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője 

              aláírásért: Polgármester  

Határidő: értelemszerűen 

 

4.) napirend 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010. (…) számú 

önkormányzati rendelet-tervezete a települési folyékony hulladékkezelési 

közszolgáltatásról szóló 33/2001.(XII.20.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Fürjes Pál közli, korábbi rendelet módosításáról van szó. 

 

Bíró Ferenc tájékoztatásul közli, szintén infláció mértékű áremelkedéssel 

számoltak. Itt azonban több fajta díjat kell – a szállítási távolságtól függően -

megállapítani. Összességében 3,5%-os infláció mértékű díjemelést kérnének, 

kivéve a nem csatornázott, illetve a csatornaépítés előtti területeken, ahol egy 

mérsékeltebb 2,8%-os díjemelést javasolnak elfogadásra azért, hogy az LTP 

szerződésben képződjön önerő az itt élő embereknek.  

 

Fürjes Pál kiegészíti azzal, hogy a szippantó kocsik  m3 díjáról van szó, a 3,5%  

pedig a kormány előrejelzésének az értéke, amely 2011-re vonatkozik.  

 

Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta, és a célokkal egyetértve egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Tóth Pál előadja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság megtárgyalta 

a rendelet módosítását és egyhangúlag elfogadásra javasolja. Közli továbbá, 

hogy a Felügyelő Bizottság is megtárgyalta az anyagot és egyhangúlag 



elfogadásra javasolja.  

 

Fürjes Pál kéri, szavazzanak a rendelet módosítás elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 14 igen, egyhangú szavazattal megalkotja 

 

Ózd város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2010. (XII.15.) számú 

önkormányzati rendeletét a települési folyékony hulladékkezelési 

közszolgáltatásról szóló 33/2001.(XII.20.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról 

szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a települési 

folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 33/2001. (XII.20.) számú 

önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

A Rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. és 2. sz. 

melléklete lép. 

 

2. § 

 

Jelen rendelet 2011. január 01-jén lép hatályba.  

 

 

 

 Dr. Almási Csaba                              Fürjes Pál   

          jegyző                                                        polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19/2010. (XII.15.) számú rendelet 1. sz. melléklete 

a 33/2001. (XII.20.) számú rendelet 1. sz. melléklete 

 

 

 

Települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke és a 

díjalkalmazás feltételei 

 

Alkalmazandó 2011. január 01-jétől a csatornázott utcákban, valamint a lakosság kivételével 

csatornázatlan utcákban. 

 

 

 

Zárt szennyvíztároló 

kiürítése esetén 

16 m csőhosszig 

(Ft/m
3
) 

16 m csőhossz felett 

(Ft/m3) 

10 km megtett útig 1616 1780 

10-20 km megtett útig 1780 1944 

20 km-től hosszabb megtett út 

esetén 

 

1944 

 

2112 

Nem szippantható sűrű anyag 

lazítása 

   

   648* 

   

  728* 

 

 

Űrgödrös árnyékszék esetén 16 m csőhosszig 16 m csőhossz felett 

(Ft/ürítés) 

10 km megtett útig 7536 8612 

10 km-től hosszabb megtett út 

esetén 

 

8612 

 

9688 

Kétszeri sűrű anyag lazítás 

után, 

minden plusz lazítás 

     

 752* 

   

  860* 

 

 

* A sűrű anyag lazítását annyiszor kell elvégezni, ahányszor a szippanthatóság igényli. 

 

 

Zárt szennyvíztároló ürítése esetén 3 m
3
 szippantott mennyiségig a tartály kihasználatlanság 

miatt 3 m
3
 folyékony hulladék díjat kell megfizetni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

 

 

 



19/2010. (XII.15.) számú rendelet 2. sz. melléklete 

a 33/2001. (XII.20.) számú rendelet 2. sz. melléklete 

 

 

Kedvezményes települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatási díj és a 

díjalkalmazás feltételei 

 

Alkalmazandó 2011. január 01-jétől a csatornázatlan utcákban a lakosság részére. 

 

 

 

Zárt szennyvíztároló 

kiürítése esetén 

16 m csőhosszig 

Ft/m
3 

16 m csőhossz felett 

Ft/m
3 

10 km megtett útig 1440 1600 

10-20 km megtett útig 1600 1760 

20 km-től hosszabb megtett út 

esetén 

 

1760 

 

1920 

Nem szippantható sűrű anyag 

lazítása 

   

   620* 

   

700* 

 

 

* A sűrű anyag lazítását annyiszor kell elvégezni, ahányszor a szippanthatóság igényli. 

 

 

Zárt szennyvíztároló ürítése esetén 3 m
3
 szippantott mennyiségig a tartály kihasználatlanság 

miatt 3 m
3
 folyékony hulladék díjat kell megfizetni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

 

 



-.-.- 

 

(Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán 

alpolgármesternek.) 

 

-.-.- 

 

5.) napirend 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének …./2010. (….) számú 

önkormányzati rendelet-tervezete az iparosított technológiával épült 

lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítása, korszerűsítése 

támogatásának 2008. évi pályázati feltételeiről szóló 15/2008.(V.25.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Fürjes Pál szerint a rendeletmódosítás a támogatási mértékek egyértelművé 

tételét tartalmazza. 

 

Vitális István elmondja, egy rendelet pontosításáról van szó, amely az ún. 

panelprogramoknál teszi egyértelművé azt, hogy az önkormányzatnak a 

támogatás mértéke az nem a pályázott költség 25%-a, hanem a ténylegesen 

megvalósított költség 25%-a. Megjegyzi, a mai napon lesz olyan napirend, 

amely ennek a rendeletnek a következménye, így az anyagban kért 190.000,- Ft-

ot most megszavazzák, de a jövőben a hasonló vitás kérdéseket elkerülendő 

történik a rendelet pontosítása. Mindezek ismeretében a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatja elfogadását.  

 

Tóth Pál közli, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság megtárgyalta a 

rendelet módosítását és 7 igen, egyhangú szavazattal javasolja az elfogadását . 

 

Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a rendelet módosításáról. 

 

A Képviselő-testület 14 igen, egyhangú szavazattal megalkotja 

 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2010.(XII.15.) számú önkormányzati rendeletét 

az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást 

eredményező felújítása, korszerűsítése támogatásának 

2008. évi pályázati feltételeiről szóló 15/2008.(V.25.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az iparosított technológiával 

épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítása, korszerűsítése 



támogatásának 2008. évi pályázati feltételeiről szóló 15/2008.(V.25.) számú 

önkormányzati rendeletét (továbbiakban Rendelet) az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

1. § 

 

A Rendelet 4. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 

„(4) Ha a benyújtott pályázattól eltérően a tényleges bekerülési költség 

kevesebb, akkor az önkormányzat az arányosan csökkentett támogatási 

összeget nyújtja támogatásként.” 

 

2. § 

 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Dr. Almási Csaba                  Fürjes Pál 

         jegyző                                                    polgármester 

 

6.) napirend 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2010. (….) számú 

önkormányzati rendelet-tervezete Ózd Város Önkormányzata 2010. évi 

költségvetéséről szóló 3/2010. (II.26.) számú önkormányzati rendelete 

módosításáról 

 

Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja. Felhívja a figyelmet, hogy 

az anyagban a hiány összege 552 M Ft-ra változik. Megjegyzi azonban, hogy ez 

a változás egyszeri alkalom lesz, hiszen az egyik cég részéről rendkívüli 

iparűzési adó bevétel történt, amely a következő évben már nem várható. Így az 

előterjesztésben szereplő hiány továbbra is közel 800 M Ft, mert a jövő évben ez 

jelentkezni fog. Közli, az anyag nem tartalmaz rendkívüli módosítást sem 

kiadási, sem bevételi oldalon, csak az évközben történt fejlesztések, beruházások 

kapcsán történt költségmódosítások kerültek átvezetésre.  

 

Dr. Kósné Dargai Rita elmondja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság az 

előterjesztést megtárgyalta és 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 

elfogadását javasolja. 

 

Tóth Pál közli, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalva egyhangú szavazattal javasolja az elfogadását.  



 

Obbágy Csaba előadja, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta 

az anyagot és egyhangúlag támogatja az elfogadását. 

 

Boda István  néhány gondolatot fűz a rendelet módosításához a könnyebb 

áttekintés érdekében. A 2010. évi költségvetés módosított bevétele az 

előterjesztés szerint 9.465.183 E Ft. A bevételekre a leglényegesebb hatást az 

alábbi tételek gyakorolták: Működési bevételek csökkenése -28.510 Ft, 

önkormányzatok költségvetési támogatása -134.047 E Ft, felhalmozási és 

tőkejellegű bevételek csökkenése (Sajóvárkony-Tábla terület, Sárli telep terület) 

-181.531 E Ft, önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei -2.674 E 

Ft, önkormányzatok sajátos működési bevételei (iparűzési adó) + 197.320 E Ft, 

támogatási értékű bevételek +187.831 E Ft, Gyvt. ÉMOP, szoc.város-rehab., 

mindösszesen módosított bevétel szeptember 24-én 9.426.794 E Ft, 

mindösszesen módosított bevétel december 14-én 9.465.183 E Ft. Megjegyzi, 

hogy ebből a Medcenter Kft. egyszeri vagyonkezelési díja 2009-2010-re 

vonatkozóan összesen 100 millió Ft összegben bizonytalan. Ez a helyzet 

tarthatatlan, mert vagy a pénzt kell befizetni, vagy a szerződést kell módosítani. 

A működési kiadások november 21-én 10.168.040 E Ft, működési kiadások 

december 14-én 10.033.792 E Ft, működési hiány 552.049 E Ft. Ez -191.824 E 

Ft-tal kevesebb. 

A kiadási változtatások részletesebb áttekintése a továbbiakban nem szükséges, 

ugyanis ezek vagy képviselő-testületi határozatok átvezetése, személyi 

juttatások dologira, beruházásra történő átcsoportosítása, mai testületi határozat 

pl. Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet támogatása, apróbb beruházási 

módosítások, Képviselő-testület működési megtakarításai, választási célú 

kiadások, árvízvédelmi kiadások, jubileumi jutalom, végkielégítés. 

Összességében megállapítja, a 2010. évi költségvetés módosítása korrekt, 

elfogadását javasolja. 

 

Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a rendelet módosításáról. 

 

A Képviselő-testület 14 igen, egyhangú szavazattal megalkotja 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2010. (XII.15.) számú önkormányzati rendeletét 

Ózd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.26.) 

számú önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő testülete – figyelembe véve az évközi 

központi intézkedéseket, a helyi önkormányzati döntéseket és az intézményi 

kezdeményezéseket – a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010. (II.26.) számú 

önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi 

rendeletet alkotja: 



 

1.§ 

 

A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

 „3. § (1) Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2010. évi  költségvetési bevételeinek  módosított  főösszegét 9.465.183 

E Ft-ban állapítja meg. 

      

        (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg jogcímek szerinti  

részletezését az 1. számú melléklet, címenkénti részletezését a 2. 

számú melléklet tartalmazza. 

 

2.§ 

 

A R. 4. § (1); (2); (3); (4) és (10) bekezdések helyébe az alábbi rendelkezések 

lépnek: 

 

„4. §  (1) Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2010.  évi költségvetésének módosított kiadási főösszegét 10.033.792 E 

Ft-ban állapítja meg. 

  

        (2) A költségvetési kiadások (1) bekezdésében megállapított főösszegének  

intézményenkénti és előirányzat-csoportonkénti részletezését a 3. 

számú melléklet tartalmazza. 

 

a.) A Polgármesteri Hivatal 2010. évi módosított kiadásainak 

előirányzata     6.511.286 E Ft , melyből az általános tartalék 

7.405 E Ft, a pályázati céltartalék összege 10.000 E Ft. A 

kiadások feladatonkénti részletezését a 4. számú melléklet 

tartalmazza.  

 

b.) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 

részére a felügyeleti szerv által folyósítandó támogatás 

módosított előirányzata       3.036.814 E Ft. 

 A folyósítandó támogatásokat önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szervenként az  5. számú melléklet tartalmazza. 

 

c.) Az Önkormányzat által kijelölt felújítások módosított 

előirányzata 261.149 E Ft, a beruházási kiadások módosított 

előirányzata 1.018.076        E Ft. Az intézményenkénti és 

feladatonkénti részletezését a   7. és 8. számú mellékletek 

tartalmazzák. 

 



d.) A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi módosított 

bevételi és kiadási előirányzatait a 6/a., 6/b. és 6/c. számú 

mellékletek tartalmazzák. 

 

e.) Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága önállóan 

működő költségvetési intézményeinek módosított bevételi 

előirányzatait a 2/a. számú melléklet, módosított kiadási 

előirányzatát előirányzat-csoportonként és kiemelt 

előirányzatonként a 3/a. számú melléklet tartalmazza.  

 

f.) A költségvetési szervek 2010. évi módosított létszámkeretét a 

3/b. számú melléklet tartalmazza. 

 

(3) Az Önkormányzat 2010. évi módosított működési bevételeinek és 

kiadásainak mérlegét a 9. számú melléklet, a módosított felhalmozási 

bevételek és kiadások mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza. 

 

(4) Az Önkormányzat 2010. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatainak    

       összevont mérlegét a 11. számú melléklet tartalmazza. 

 

(10) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 

programok módosított bevételi és kiadási előirányzatait a 12. számú melléklet 

tartalmazza.” 

3. § 

 

A R. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 

„(1) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg és a 4. § (1) 

bekezdésében megállapított kiadási főösszeg különbözete 568.609 E Ft, 

melyből  552.049 E Ft a működési hiány, 16.560 E Ft a felhalmozási hiány. 

 

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

OTP Bank Nyrt-től történő – legfeljebb 725.000 E Ft összegű – rövid 

lejáratú folyószámla hitelkeretből, a 16.560 E Ft felhalmozási hiányt 

értékpapír-értékesítésből származó bevétellel finanszírozza.” 

 

4. § 

 

A R. 18. §-a az alábbi (3); (4); (5); (6)  bekezdésekkel egészül ki: 

 

„(3) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 17/2008. (VI 2.) számú önkormányzati rendeletét 

módosító 14/2010. (X. 14.) számú önkormányzati rendelete 16. §-a alapján, 

ahol a rendelet  



 

a.) Pénzügyi Bizottságot, Gazdaságfejlesztési Bizottságot, illetve 

Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottságot említ, azon Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottságot, 

b.) Ügyrendi és Igazgatási Bizottságot, illetve Közrendvédelmi Bizottságot 

említ, azon Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottságot, 

c.) Művelődési és Oktatási Bizottságot, illetve Ifjúsági és Sport Bizottságot 

említ, azon Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot, 

d.) Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottságot említ, azon 

Egészségügyi és Szociális Bizottságot kell érteni. 

 

(4) A Képviselő-testület  a vis maior pályázat önerejére vonatkozó 

119/KH/2010. (VI. 24. ) számú, valamint a 117/KH/2010. (VI. 24.) számú 

határozatait hatályon kívül helyezi.  

 

(5) A rendeletmódosítás hatályba lépését követően az év hátralévő időszakára a 

Képviselő-testület a központi intézkedésekkel és intézményi hatáskörbe 

tartozó döntésekkel kapcsolatos előirányzatok rendezésére a Polgármestert 

hatalmazza fel. 

 

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2011. évi 

költségvetés jóváhagyásáig  a 2010. évi előirányzatok figyelembe vételével 

az önkormányzati feladatokat ellátó intézmények és gazdasági szervezetek 

folyamatos működéséhez szükséges támogatások kiutalásáról 

gondoskodjon.” 

 

   

 

Dr. Almási Csaba                                                                   Fürjes Pál 

         jegyző                                                                          polgármester  

 

7.) napirend 

 

Tájékoztató Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves 

teljesítéséről 

 

Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalva arra a megállapításra jutott, hogy az intézményeknél nincsen 

jelentős eltérés sem kiadási, sem bevételi oldalon, ezért egyhangúlag támogatja 

az elfogadását.   

 

Dr. Kósné Dargai Rita előadja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatja az elfogadását.  

 



Obbágy Csaba közli az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság is megtárgyalta az 

előterjesztést, és egyhangúlag támogatja az elfogadását.  

 

Tóth Pál előadja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság is 

megtárgyalta az anyagot, melyet szintén egyhangúlag elfogadásra javasol.  

 

Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 14 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

 

223/KH/2010. (XII.14.) számú határozat 

 

Tárgy: Tájékoztató Ózd Város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves   

teljesítéséről 

 

 

 A Képviselő-testület Ózd város 2010.évi költségvetésének háromnegyed éves 

teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul vette. 

 

8.) napirend 

 

Javaslat Ózd város 2011. évi költségvetésének koncepciójára 

 

Fürjes Pál elmondja, ez a határozati javaslat arról szól, hogy milyen keretek 

azok, amelyeket figyelembe kell venni a következő év költségvetésénél. Ebben 

szerepelnek olyan fontos szempontok is, amelyeket preferenciaként szeretnének 

kiemelni. Ilyen például, hogy az új munkahelyek létesítésére nagy hangsúlyt 

szeretnének fektetni úgy, hogy figyelembe veszik az önkormányzat jövő évi  

 

lehetőségeit, ami – véleménye szerint - szűkösnek ígérkezik. Azok, a korábbi 

években kötött szerződések azonban kihatnak a következő év költségvetésének a 

tervezésére is, ezért ezek az irányelvek, amelyek a koncepcióban vannak, keretet 

szabnak, irányvonalat adnak konkrét számok nélkül. Ennek ismeretében kéri 

tekintse a testület ezt az anyagot úgy, mint célt és irányt, amelyet a költségvetés 

tárgyalásakor már konkrét számokkal fognak helyettesíteni. 

 

Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta Ózd 

város 2011. évi költségvetési koncepcióját, és véleménye a következő: Ózd 

város költségvetési koncepciója alapján megállapítható, hogy a 2011. évi 

költségvetési törvényjavaslat önkormányzatokra vonatkozó forrásszabályozási 

rendszere főbb elveiben nem változott. A város lakosságszáma az előző évhez 

képest 360 fővel ismét csökkent. A helyi adóbevétel az adófizetők 

fizetőképességére tekintettel jelentősen nem növelhető. A fajlagos normatív 



támogatások mértéke néhány kivételtől eltekintve nem változik, ezáltal 

reálértéke csökken. A személyi jövedelemadó helyben maradó része, és a 

személyi jövedelemadó különbség mérséklésére szolgáló kiegészítés jelentősen, 

76 millióval csökken. Az önkormányzat 2011-ben forrás kiegészítő támogatásra 

(ÖNHIKI) a feltételek szigorítása miatt nem lesz jogosult. Ez további 75 millió 

forintos csökkentést jelent. A központi támogatás csökkenése, valamint a már 

vállalt felhalmozási kötelezettségvállalások teljesíthetősége, a működés 

hitelfedezeteként lekötött 300 millió forint felszabadítása érdekében elsősorban 

a nem kötelező feladatokra fordított működési kiadások csökkentése 

elkerülhetetlen. Felhalmozási célú források kötelezettséggel nem terhelt 

minimális mértéke miatt a további felhalmozási kiadásoknál – felújítás, 

beruházás – önmérsékletet kell gyakorolni. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 

koncepcióban megfogalmazott fő célokkal egyetért. Így a működési hiány 

középtávon történő megszüntetése érdekében jelentősen és tartósan csökkenteni 

kell a működési kiadásokat. A működési kiadások csökkentése és a feladatellátás 

hatékonyságának növelése érdekében további szervezeti és feladatellátási 

racionalizálásokat kell végrehajtani. A feladatellátásoknál a eddiginél 

fokozottabban érvényesíteni kell az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 

tv. 91.§. (1) bekezdés szerinti hatékonyságra, gazdaságosságra, eredményességre 

vonatkozó előírásait, valamint azt, hogy a nem alapfeladatként ellátott 

feladatokat csak abban az esetben lehet folytatni, ha annak kiadásaira, 

bevételeire fedezetet nyújtanak. A jogszabály előírásainak betartásával minden 

lehetőséget meg kell tenni az új és tartós munkahelyek teremtésének elősegítése 

érdekében. A folyamatban lévő felújításokat, beruházásokat költségkereteken 

belül magas színvonalon kell végrehajtani. Elsősorban az önkormányzat 

kötelező közszolgáltatási feladataira kell a legszükségesebb forrást biztosítani. A 

bizottság a továbbiakban egyetért azzal is, hogy a jövőben csak olyan új feladat 

vállalható, mely nem veszélyezteti a kötelező feladatellátás finanszírozását és 

nem jár önkormányzati forrásból származó többlettámogatással. A 2011. évi 

működési kiadás az előző évihez képest kb. 200 millióval csökkentésre kerüljön.  

A szervezeti és feladatracionalizálásokat úgy kell végrehajtani, hogy az 

kimutatható kiadáscsökkentéssel járjon. Újabb felhalmozási jellegű kiadások 

csak akkor vállalhatók, ha az az önkormányzatnak járulékos többletkiadással – 

üzemeltetési, karbantartási, felújítási stb. – nem jár, illetve a kiadás 

számításokkal alátámasztva rövid távon az önkormányzatnak megtérül. A 

bizottság a fentieket figyelembe véve a 2011. évi koncepciót és a határozati 

javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

 Tóth Pál közli, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság megtárgyalta az 

anyagot és 7 igen szavazattal javasolja a testületnek elfogadásra.  

 

Obbágy Csaba előadja, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalva 

az előterjesztést egyhangú szavazattal támogatja az elfogadását.  

 



Dr. Kósné Dargai Rita szintén közli, az Egészségügyi és Szociális Bizottság 

megtárgyalta az anyagot és egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Boda István néhány mondatban felolvassa gondolatait az anyag részletesebb 

megismerése céljából: 

Elnök úr a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét ismertette. Én részben 

az abban elhangzottakból emelnék ki néhány gondolatot, illetve néhány területet 

erősítenék. A 2011. évi költségvetési koncepció első része 9 oldal, a kormány 

gazdaságpolitikáját mutatja be, mely a GDP 3%-os növekedésére, a lakossági 

fogyasztás 2,6%-os növekedésére és 3,5%-os inflációra alapoz. Ezt követően 

bemutatja a Széchenyi terv főbb területeit. Erről ma nem érdemes vitát nyitni, 

hiszen értékeléséhez időre van szükség. A második részben bemutatja az 

önkormányzati feladatellátás finanszírozását. Viszonylag hosszabban, de a sok 

új képviselő miatt ezt én is szükségesnek tartom. Bemutatja a normatív 

támogatások alakulását: növekedés: 42%-kal növekszik az üzemeltetési, 

igazgatási, sport és kulturális feladatok normatívája, 4,6%-kal növekszik az 

ingyenes étkeztetés támogatása, amely tovább viszi az előző gyakorlatot és a 8. 

osztályra is kiterjeszti az ingyenes étkeztetést. Csökkenés: 9,3%-kal csökkennek 

a pénzbeli szociális juttatások, az SZJA összességében 76 millió Ft-tal csökken. 

A normatívák összességében csökkennek, vagy változatlanok és ez a reálérték 

csökkenését jelenti. Ezt követően a koncepció megállapítja, hogy a 2010. évi 

változatlan szerkezet mellett finanszírozási feszültségek keletkezhetnek. A 

kötvény egy részét leköti a működési hiány. A felhalmozási kiadásoknál 

önmérsékletre lesz szükség. Ez lényegében azt jelenti, hogy az elkezdett 

projektek befejezése mellett a többi felhalmozási kiadásnál igen erőteljes 

visszafogásra lesz szükség. Megállapítja, hogy az előző kormányok csapnivaló 

finanszírozása az oka a jelenlegi helyzetnek, hiszen ez a mindenkori 

önkormányzatok pénzügyi lehetőségeit erősen determinálta. Ezek a mondatok 

nem vitathatók, de tegyük hozzá, hogy az új kormány sem tett az önkormányzati 

finanszírozásnál pozitív lépéseket.  

A harmadik rész megfogalmazza az önkormányzat 2011. évi főbb céljait: a 

költségvetési működési egyensúly helyreállítása, a működési hiány középtávú 

megszüntetésére 2014-ig (2014-ben 74 millió Ft, 2015-től évi 290 millió Ft-ot 

kell a kötvény visszafizetésére fordítani), az intézményi feladatellátás 

racionalizálása, a folyamatban lévő projektek befejezése, a kistérségi 

szerepvállalás erősítése. Első a kötelező közszolgáltatás és utána következhet a 

többletfeladatok felvállalása. Ennek kissé ellentmond a Tehetséggondozó 

Központ, amely mögött nincs normatív támogatás, tehát a működési hiányt 

növeli. Teljes mértékben egyetértek a 2011. évi 200-250 millió Ft mértékű 

hiánycsökkentéssel. Ez azonban nem csak a kötelező és nem kötelező feladatok, 

hanem a teljes rendszer áttekintéséből lesz finanszírozható. A vita majd a 

részleteknél lesz, hiszen az előző Pénzügyi Bizottság az utolsó két évben ezt 

mindig megfogalmazta, de a tényleges lépések helyett csak pótcselekvések 

történtek. Hangsúlyozom, hogy fontos az ágazati gazdálkodás védelme, de 



mindezt felülírja a város költségvetési hiányának megszüntetése. Ebbe a 

szemléletbe illik az ÓZDSZOLG és a Sportcentrum Nonprofit Kft-k tervezett 

átalakítása, ami hozhat megtakarításokat, de javíthatja a városüzemeltetési 

kiadások finanszírozását és a sport élő kiadásainak differenciált emelését is. 

Összegezve az előterjesztett költségvetési koncepció főbb céljaival, az abban 

foglaltak végrehajtásával egyetértek, elfogadását javaslom. 

 

Kisgergely András közli, alapvetően egyetért a 2011. évi költségvetési 

koncepcióval, illetve a Vitális István úr által elmondottakkal. Látható, hogy 

nehéz év előtt állnak, és csak a kötelező feladatok ellátására lesz a városnak 

pénze. Az előterjesztésben olvasható néhány gondolat a kormány 

gazdaságpolitikájáról is, amely szerint 3%-os GDP növekedést, illetve 2,6%-os 

lakossági fogyasztás növekedést prognosztizálnak, azonban – véleménye szerint 

- ez a Dunántúlon, illetve Budapesten fog érvényesülni, Ózdon pedig nem.   

 

Berki Lajos előadja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke által bemutatott 

koncepciót Ózd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata is véleményezte és 

tudomásul veszi azokat az elveket, melyeket – mint önkormányzat – be kell 

tartani és be kell tartatni. Ennek ismeretében az előterjesztést elfogadásra 

javasolja.  

 

Obbágy Csaba úgy gondolja, hogy az elmúlt évek kedvezőtlen kormányzati és 

helyi folyamatai miatt kialakult kedvezőtlen pénzügyi helyzet miatt továbbra is 

tartós finanszírozási nehézséggel, feszültséggel kell számolni. Boda István úr 

azon megjegyzésére, mely szerint a jelenlegi kormány sem tett még meg 

mindent kérdezi, hogy miből is, hiszen egyesek ellopták azt a pénzt, amit 

osztogatni lehetne. Örömmel nyugtázza viszont, hogy az, aki 20 évig a Pénzügyi 

Bizottság elnöke volt, támogatja az előterjesztésüket.  

 

Beszeda István szerint mindenképpen folytatni kell az intézményi és a szervezeti 

struktúra áttekintését, illetve frissítését. Megjegyzi, ez nem új gondolat, hiszen 

sokszor szerepelt már az előző költségvetési koncepciókban. Úgy gondolja 

azonban, hogy az új testület nemcsak újdonsága, hanem lendülete miatt is 

komolyan veszi ezt a célkitűzést és már meg fog jelenni a 2011. évi 

költségvetésben. Felhívja a figyelmet a saját bevételek beszedésének 

teljeskörűségére.  Ugyanis az elmúlt években jelentős követelésállománnyal 

rendelkezett az önkormányzat, például a helyi adók bevételeit tekintve. Ezen a 

területen tehát felül kell vizsgálni a kivetéseket, illetve az adók beszedését 

legalább 100 felé kellene közelíteni. Véleménye szerint nem elegáns a kivetett 

adók maradéktalan beszedéséről beszélni a költségvetési koncepcióban, azonban 

ez nagyon fontos az önkormányzat finanszírozási helyzetének javulásához. 

 

Vitális István elmondja, hozzászólása összhangban van a könyvvizsgáló úr, és az 

előző hozzászólásokkal. Boda István úr által elhangzottakra reagálva kiemeli, 



hogy már a mai testületi ülés is tartalmaz olyan racionalizálásokat, amelyeket a 

koncepció megkíván. Ez pedig az Ózdszolg Nonprofit Kft. és a Sportcentrum 

Nonprofit Kft. költségvetési intézménnyé történő összevonásáról szól. A 

kötvényről – mely vesszőparipája – még nem volt szó, ezért közli, hogy 2014. 

évtől meg kell kezdeni a kötvény visszafizetését is, mely plusz 3 millió forint 

terhet fog jelenteni. Ennek ismeretében átalakításokra lesz szükség, melyek 

akkor lesznek sikeresek, ha a hatékonyságuk és a hatásfokuk ugyanúgy 

megmarad. Az égetővé vált pénzügyi helyzet miatt nagyon fontos lesz az 

intézményvezetőknek, és a hivatal minden dolgozójának a munkája ahhoz, hogy 

ezek az átalakítások költségtakarékosság mellett ne okozzanak szakmai 

visszaesést. 2007-ben, amikor a 3 milliárdos kötvényt kibocsátották történt 

ugyan egy egyszeri konszolidálás, de – véleménye szerint - ha megtörténtek 

volna azok az átalakítások, melyek most megfogalmazásra kerültek, akkor nem 

termelődött volna újra hiány, és meg lett volna a kötvény törlesztésének fedezete 

is. Tehát nem konszolidálás történt a kötvényből, hanem működésre használták 

fel, mely miatt a mostani testületnek valahonnan – nagyon nehéz módon – plusz 

forrásokat kell teremtenie ahhoz, hogy a szükséges, kötelező feladatok ellássa, 

de mellette fejleszteni és 2014-től törleszteni is tudjon. 

  

Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 14 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

 

224/KH/2010. (XII.14.) számú határozat 

 

Tárgy: Ózd város 2011. évi költségvetésének koncepciója 

 

Ózd város Képviselő-testülete a fenti tárgyban előterjesztett javaslatot 

megvitatta és az alábbi határozatot hozza. 

 

1.) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési előirányzatok kialakításánál 

kiemelten kezeli: 

 

-   az új munkahelyek létrehozását szolgáló fejlesztések, befektetések 

ösztönzését, 

-   a működési hiány megszüntetése érdekében szükséges, elkerülhetetlen 

intézkedéseket és ezzel együtt a kötelező feladatokat ellátó önkormányzati 

intézmények biztonságos működését, az ahhoz szükséges forrás biztosítását, 

-   az önkormányzati önerő biztosítását elsősorban a kötelező feladatokat ellátó 

intézmények költségtakarékossági és a peremkerületi fejlesztéseket célzó  

pályázatokhoz, 

-    a folyamatban lévő infrastruktúra, gazdaság és város-rehabilitációs projektek 

költségelőirányzaton belüli végrehajtását, 



-    a város kistérségi központi szerepének erősítését a környező 

kistelepülésekkel együttesen, a kölcsönös előnyök érvényesítésével. 

 

2.) Az 1.) pontban meghatározott kiemelt célok teljesítése érdekében 

 

      a.) A 2011. évi működési célú kiadásokat úgy kell meghatározni, hogy azok  

önkormányzati saját forrásból biztosított mértéke  a 2010. évihez képest 

minimálisan 200 M Ft-tal csökkenjen. 

      b.) A működési kiadásokat valamennyi területen, minden önállóan működő 

és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervnél a feladatellátás 

minimumfeltételeinek figyelembevételével, a reális szükségletek alapján 

kell megtervezni. 

       c.) A szociális ágazat működési kiadásainak előirányzatát önkormányzati  

forrás kiegészítés nélkül kell meghatározni. 

       d.)Az egészségügyi alapellátás kiadásait az OEP bevételekből kell 

megtervezni. 

       e.) A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság feladatait, tevékenységét úgy 

kell megtervezni, hogy ahhoz a központi forráson kívül önkormányzati 

működési támogatást ne kelljen biztosítani. 

        f.) A területi képviselők részére összesen 14.000 Eft lakóterületi céltartalék 

tervezhető. 

        g.) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatások forrása a 2010. évi 

mértéket meg nem haladó összegben tervezhető.  

        h.) A Polgármesteri Hivatal kiadásai között teljesítményjutalom és 

célfeladat ellátással kapcsolatos kiadások fedezetére az előző évi 

mértéket meg nem haladó összeg tervezhető. 

        i.) Az önkormányzat gazdasági társaságainak támogatását az ellátott   

feladatokra tekintettel kell finanszírozni, attól függően, hogy az 

kötelező, vagy nem kötelező önkormányzati feladat. 

j.) Az államháztartáson kívülre folyósított támogatásokat, a támogatott        

feladat fontosságától függően minimálisra kell csökkenteni. 

        k.) A 2011. évi költségvetés tervezése során a különböző önkormányzati 

feladatokra (pl.  városi rendezvényekre, rehabilitációs feladatokra, stb.) 

szolgáló kereteket csökkenteni  kell. 

         l.) A 2011. évi működési kiadások előirányzatainál elsősorban a kötelező 

önkormányzati feladatok anyagi feltételeit kell megfelelő szinten 

biztosítani. 

m.) További jelentős önerőt igénylő felhalmozási kötelezettségvállalásra 

csak a működési hiány további csökkentése után, legfeljebb azzal 

azonos mértékben kerülhet sor. 

n.) Olyan felhalmozási kiadásokra, melyek a működési kiadások tartós 

növekedését eredményezik, forrás nem biztosítható, kötelezettség nem 

vállalható.  

 



3.) A Képviselő-testület az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011.  

évi működési támogatását 4.500 Eft-ban határozza meg. 

 

Az 1.)-3.) pontban megfogalmazott döntéseket a 2011. évi költségvetés 

kidolgozásánál – a konkrét pénzügyi bevételek ismeretében – figyelembe kell 

venni. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: a 2011. évi költségvetés előterjesztése 

 

9.) napirend 

 

Javaslat alapítványi támogatások jóváhagyására 

 

Vitális István felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzati törvényben 

meghatározottak szerint minden alapítványi támogatásról szóló döntést a 

testületnek kell meghozni. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ennek 

ismeretében tárgyalta meg az előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra 

javasol a testületnek. 

 

Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza: 

 

225/KH/2010.(XII.14.) számú határozat 

 

Tárgy: Alapítványi támogatások jóváhagyása 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület egyetért az alapítványok alábbiak szerinti támogatásával: 

 

 Tábla Fejlesztéséért Alapítvány    100.000 Ft 

 Bolyokért Alapítvány        40.000 Ft 

 Sajóvárkonyi ÁMK Fejlesztéséért Alapítvány   35.000 Ft 

 Alapítvány Csépány-Somsály Fejlesztésére    50.000 Ft 

 Összefogás az Ózdi Nemzetőr Úti Óvoda 

 Gyermekeiért Alapítvány    100.000 Ft 

 Bolyky Tamás Általános Iskola 

 Tanulóiért Alapítvány       30.000 Ft 

 Ózdi Olvasóért Alapítvány    148.000 Ft 

  



 

Felelős: Pénzügyi osztályvezető 

Határidő: Támogatási megállapodás megkötését követően 

 

10.) napirend 

 

Javaslat közhasznú foglalkoztatáshoz szükséges önerő biztosítására 

 

Fürjes Pál elmondja, a korábbi előterjesztésben a bizottság 2 M forint önerőt 

szavazott meg, azonban úgy gondolják, hogy az előttük álló tél bizonytalansága, 

valamint a kormány hiányzó döntése a közhasznú foglalkoztatással 

kapcsolatban, indokolja a tartalék képzését. Ennek ismeretében további fél 

millió forinttal megemelték a 2 M Ft-os keretet, mely ebben a javaslatban már 

így szerepel. Megjegyzi, ez nem jelenti azt, hogy el is kell költeni, csupán arra 

szolgál, hogy ne érjen a januári időszakban semmilyen meglepetés.  

 

Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést, és egyhangúlag egyetértett azzal, hogy plusz keretet szavazzanak 

meg polgármester úrnak a közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő biztosításához. 

 

Dr. Kósné Dargai Rita előadja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a 

módosítással együtt. 

 

Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a módosítással együtt a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 14 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

 

226/KH/2010.(XII.14.) számú határozat 

 

Tárgy:  Közhasznú foglalkoztatáshoz szükséges önerő biztosítása 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tárgyi előterjesztést 

megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza: 

 

1. A Képviselő-testület 2,5 M Ft-ot, azaz Két és fél millió forintot biztosít a - 

2011. január 1. - február 28. között megvalósuló - közhasznú foglalkoztatás 

önerejére, amelyet Ózd város 2010. évi költségvetésében a Társadalom-, és 

szociálpolitikai juttatások előirányzatából történő átcsoportosítással teljesít. Az 

átcsoportosított pénzeszköz azon munkaadók részére biztosít forrást, amelyek a 

közhasznú foglalkoztatás önerejét saját költségvetésük terhére nem tudják 



biztosítani.  

 

Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület felhívja a Pénzügyi Osztály vezetőjét, 

hogy a Társadalom-, és szociálpolitikai juttatások előirányzatán belüli 

átcsoportosítást Ózd Város Önkormányzata 3/2010. (II.26.) számú, Ózd város 

2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének 2010. decemberi módosítása során 

érvényesítse. 

 

Felelős:  

- a közhasznú foglalkoztatás megszervezéséhez szükséges intézkedések 

megtételéért:  

   PH Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője 

- az előirányzat-átcsoportosításáért és annak rendeletben történő 

érvényesítéséért: 

   PH  Pénzügyi Osztály vezetője 

Határidő: 2010. december 31. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2011. január 1. – 

február 28. között megszervezésre kerülő közhasznú foglalkoztatás keretében 

igényelhető létszám ismeretében - a létszámigényt bejelentő munkáltatókkal 

történő egyeztetés alapján - döntsön a munkáltatók közötti létszámfelosztásról.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2010. december 31. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Társadalom-, 

és szociálpolitikai juttatások előirányzatából – a közhasznú 

foglalkoztatásba bevonható összes létszám ismeretében – szükség esetén 

további, legfeljebb 2,5 M Ft-ot átcsoportosítson a közhasznú foglalkoztatás 

önerejére.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2010. december 31.   

 

-.-.- 

 

(Obbágy Csaba képviselő elhagyja a helyiséget.) 

 

-.-.- 

 

11.) napirend 

 

Javaslat pályázat kiírására lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott tüzelő 

segély biztosítása érdekében 



 

Dr. Kósné Dargai Rita elmondja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

 

227/KH/2010.(XII.14.) számú határozat 
 

Tárgy: Pályázat kiírására lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott   

             tüzelő segély biztosítása érdekében  

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést 

megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület pályázatot ír ki Ózd Város Önkormányzata szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 18/2007. (X. 1.) 

számú rendeletének 14. -15. §-a alapján a lakásfenntartási támogatásra jogosult 

személyek részére nyújtott  tüzelő segély biztosítása érdekében.  

 

A Pályázati felhívást e határozat melléklete tartalmazza. 

 

A Képviselő-testület felhívja a Szociális és Egészségügyi Osztály vezetőjét, 

hogy gondoskodjon a Pályázati felhívás közzétételéről a helyi írott és 

elektronikus sajtóban, valamint Ózd város honlapján. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



227/KH/2010. (XII.14.) számú határozat melléklete 

P Á LY Á Z A T I  F E L H Í V Á S  

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 226/KH/2010. (XII.14.) 

számú határozata alapján a Képviselő-testület pályázatot hirdet - Ózd Város 

Önkormányzata szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször 

módosított 18/2007. (X.1.) számú rendeletének 14. - 15. §-a alapján - 

lakásfenntartási támogatásként tüzelő segély keretében adott tüzelőanyagok 

biztosítása érdekében. 

Pályázók köre:  

Ózdi székhelyű egyéni vállalkozó, jogi személyiséggel rendelkező szervezet, 

jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki érvényes működési 

engedélye szerint szilárd tüzelőanyag forgalmazását (is) végzi, köztartozása 

nincs, és ózdi székhelyén, illetve telephelyén saját hitelesített mérlegelési 

lehetőséggel rendelkezik. 

 A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:  

 

1. A Pályázó 

megnevezését, postacímét, telefonszámát, 

székhelyének és telephelyének címét, 

adóazonosító számát, 

az érvényes működési engedélye számát, 

bejelentett tevékenységi körét. 

 

2. A Megrendelő iroda címét, nyitvatartási rendjét. 

 

3. Árajánlatot 

10. darabos szénre (hazai – import), 

11. tűzifára (tekézve, q-ban), 

12. fuvarköltségre. 

 

4. A 3. pontban szereplő tüzelőanyagokra adott árajánlat vonatkozásában az 

árgarancia időtartamát.  

 

A pályázathoz csatolni kell: 

 

a) igazolást arról, hogy a Pályázónak nincs köztartozása (APEH, VPOP, helyi 

adóhatóság),  

b) az érvényes működési engedély másolatát, és  

 c) a mérleg hitelesítési bizonyítványát. 

 



A pályázat benyújtásának határideje: 

 

2011. január 5. 15 óra.  

 

A pályázat benyújtásának helye: 

 

Ózdi Városi Polgármesteri Hivatal  

Szociális és Egészségügyi Osztálya 

3600 Ózd, Városház tér 1. 

A pályázatot Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve zárt 

borítékban kell benyújtani.  

 

Érvényes az a pályázat, amely a Pályázati kiírásnak teljes körűen megfelel. 

 

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás kérhető: 

 

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal  

Szociális és Egészségügyi Osztályán munkanapokon 8 - 16 óra között  

személyesen:  

Krokavecz Györgyné osztályvezetőnél, vagy  

Dobi László osztályvezető-helyettesnél, továbbá 

telefonon:  

a 48/574-150, vagy a 48/574-156, valamint a 06-30/598 64 99 telefonszámokon. 

 

12.) napirend 

 

Javaslat a köztisztviselők  teljesítményértékelésének alapját képező 

önkormányzati célok meghatározására 

 

Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az 

előterjesztést megtárgyalta és egyhangú szavazattal a testületnek elfogadásra 

javasolja. 

 

Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

 

228/KH/2010.(XII.14.) 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 2011. 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. az ügyintézésben a szolgáltató jelleg erősödését,  a polgárbarát igazgatás 

eszközeinek és módszereinek fokozott érvényesülését  (az ügyintézési 

határidő csökkentése, az ügyfelek teljes körű tájékoztatása, az ügyintézés 

törvényességi színvonalának emelése), 

 

3. az ügyfelek tehermentesítése érdekében a szervezeti egységek közötti 

kommunikáció 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 hivatal épületének tervszerű karbantartását. 

 

Mindezek végrehajtása érdekében: 
 

a) A helyi önkormányzati jogok gyakorlását elő kell segíteni az 

önkormányzati döntések megalapozott előkészítésével és a végrehajtás 

folyamatos ellenőrzésével, különösen a település- és 

gazdaságfejlesztéssel, a közszolgáltatások szervezésével és minőségi 

színvonalának emelésével, az Önkormányzat vagyonával való 

gazdálkodással, az intézményi vagyon állagának megóvásával, 

felújításával, valamint a város-image kedvező alakításával összefüggő 

feladatok ellátása terén. 

 



b) 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. 

 

c) A többcélú kistérségi társulásokat információval kell ellátni, különös 

tekintettel a pályázati lehetőségekre. 

 

d) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének előkészítése és végrehajtása 

során biztosítani kell a gazdálkodás szabályszerűségét, ezzel 

összefüggésben a célszerűségi, hatékonysági és  takarékossági 

szempontokra kiemelt hangsúlyt kell fordítani. Szükséges a racionális 

gazdálkodás megvalósítása. 

 

e) Törekedni kell a bevételek növelésére, a hiány csökkentésére, a pénzügyi 

és számviteli fegyelem erősítésére, a vezetői ellenőrzés folyamatos 

biztosítására. 

 

f) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény és módosításainak alkalmazásával 

kapcsolatban törekedni kell az egységes joggyakorlat kialakítására. 

 

g) Biztosítani kell a kihirdetett jogszabályok jobb megismerését, és az arra 

alkalmas helyi jogalkotási területek időszakonkénti kodifikációját. 

 

h) Tovább kell folytatni a megfelelő ügyféltájékoztatás, valamint az egyes 

közigazgatási eljárások elektronikus ügyintézése érdekében az 

informatikai háttér alkalmassá tételét. A pénzügyi lehetőségek 

függvényében fokozatosan bővíteni kell a távügyintézés lehetőségeit. 

 

i) 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. 

 

j)  Folyamatosan figyelemmel kell kísérni és ki kell használni a központi és 

Európai Uniós források felhasználásában rejlő lehetőségeket. 

 

k) A hivatal iktatási és ügyiratkezelési rendszerének korszerűsítését 

figyelemmel kell kísérni. 

 

Felelős: Ózd Város Jegyzője 

Határidő: 2011. december 31. 



13.) napirend 

 

Javaslat az Ózd Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 

teljesítményértékelésének alapját képező célok meghatározására 

 

Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az 

előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

 

229/KH/2010.(XII.14.) 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: 

 

A működési feltételek javítása érdekében: 

 

 A költségtakarékos gazdálkodás folyamatosságának megvalósítása, az 

intézmény saját bevételeinek növelése a jogszabályok keretei, valamint az 

intézmény működését meghatározó alapdokumentumok által meghatározott 

szolgáltatási tevékenységek megvalósításával.  

 A szolgáltatási tevékenységekből származó saját bevétel technikai 

fejlesztésre, valamint a személyi állomány elhelyezési körülményeinek 

javítására történő felhasználása. 

 Az önerőből teljesíthető karbantartások, felújítási munkálatok elvégzése. 

 Az energia felhasználás és a közműdíjak mérséklése, takarékos szemlélettel 

történő igénybevétele. 

 A fenti célok teljesülése érdekében a személyi állomány valamennyi tagjától 

a beosztásához és szolgálati feladataihoz mérten elvárható a pozitív 

hozzáállás, és közreműködés. 

 

 

 



A tűz- és káresetek megelőzése érdekében: 

 

 A lakosság rendszeres tájékoztatása és figyelem felhívása, az írott és az 

elektronikus sajtó útján. 

 Az általános és a középiskolák tanulóinak tűzvédelmi felvilágosítása. 

 A gazdálkodó szervezetek felé tájékoztatás nyújtása a jogszabály 

módosítások miatt bekövetkező tűzvédelmi változásokról, azok 

betarthatóságának érdekében. 

 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. 

 

A tűzoltás és a műszaki mentés szakszerűbb végzése érdekében: 

 

 A tűzjelzés fogadásának gyorsítása és az adatrögzítés hitelességének javítása, 

valamint az automata tűzjelző (tűzjelzés fogadására alkalmas) 

számítástechnikai végpont kiépítése és működtetése. 

 A dolgozók elméleti és fizikai felkészítésének javítása, az oktatásokon, 

továbbképzéseken való részvételi lehetőségek jobb kihasználása, a 

beavatkozások dinamikájának és hatékonyságának növelése érdekében. 

 Az egyes beosztásokhoz és konkrét feladatok végzéséhez szükséges 

tanfolyamokra történő beiskolázások kezdeményezése, az általános 

képzettségi szint emelése, önképzés megvalósításával is.  

 Az alkalmazható (engedélyezett) szakfelszerelések és egyéni 

védőfelszerelések szakszerű kiválasztásával, utánpótlásával a beavatkozások 

eredményességének, hatékonyságának a fokozása. 

 Az intézményi működés valamint a technikai eszközök beszerzése, 

korszerűsítése területén a pályázati lehetőségek minél hatékonyabb 

kihasználása.  

 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. 

 

Az ügyfelekkel, társszervekkel való kapcsolattartás érdekében: 

 



 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. 

 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. 

 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. 

 

 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. 

 

 Hivatalos eljárásuk során a hivatásos állomány tagjai ne sértsék meg a párt 

semleges tevékenységhez fűződő társadalmi elvárásokat. Intézkedéseik, vagy 

azok elmulasztása, elhanyagolása közvetve sem szolgálhat párt- és 

csoportérdekeket. 

 

Felelős:      Tűzoltóparancsnok 

Határidő:  2011. december 31.  

 

14.) napirend 

 

Javaslat Ózd Város Önkormányzata Közterület-felügyelete 2011. évi 

teljesítményértékelése alapjául szolgáló célok meghatározására 

 

Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja azzal az 

észrevétellel, hogy ha az ország, illetve a kormány a bürokrácia és a felesleges 

adminisztráció ellen tenni akar, akkor az előterjesztés vonatkozásában van mit 

felülvizsgálnia.  

 



Kisgergely András kéri, hogy a határozati javaslat 5.7. pontjában a határidőt 

2011. 12. 31-re javítsák át. 

 

Fazekas Zoltán kéri, hogy a módosítás figyelembe vételével szavazzanak a 

határozati javaslat elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

 

230/KH/2010.(XII.14.) számú határozat 

 

Tárgy: Ózd Város Önkormányzata Közterület-felügyelete 2011. évi 

teljesítményértékelésének alapjául szolgáló célok meghatározása 

 

A Képviselő-testület fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a Közterület-

felügyelet részére 2011. évre a következő - teljesítményértékelés alapjául 

szolgáló - célokat határozza meg:  

 

1. Általános követelmények 

1.1 Az önkormányzat által meghatározott célok megvalósítása érdekében 

folyamatos kapcsolatot kell tartani a Polgármesteri Hivatal osztályaival, a 

bizottságokkal, a képviselőkkel, az érintett önkormányzati szervekkel.  

 

1.2 Elő kell segíteni a kihirdetett jogszabályok megismertetését a lakossággal a 

minél szélesebb körű jogkövető magatartás elérése érdekében. 

 

1.3 A hatósági ellenőrzések során szigorúbb intézkedésekkel kell fellépni a 

jogszabályokat súlyosan, szándékosan megszegőkkel szemben.  

Az intézkedéseket úgy kell megválasztani, hogy az intézkedés alá vont 

személyekre nézve az elkövetés súlyának megfelelő legyen a joghátrány 

mértéke és az elkövető a későbbiekben jogkövető magatartást tanúsítson, 

valamint elérje a kellő visszatartó hatást mások számára is. 

 

1.4 A felügyelői munka során a törvényesség maximális betartása mellett 

kiemelten kell kezelni az állampolgárok személyi szabadságának 

korlátozását - amennyiben az intézkedés ezt szükségessé teszi - valamint a 

személyes adatok védelmét és az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb 

jogszabályi előírásokat. 

 

1.5 Kiemelt fontosságú feladat a Felügyeletnél szolgálatot teljesítő 

köztisztviselők folyamatos képzése, továbbképzése a feladatellátás  

szakmai színvonalának és hatékonyságának javítása érdekében. 

 



1.6 A Felügyelethez beérkezető lakossági bejelentésekre lehetőség szerint 

azonnali intézkedéseket kell tenni. 

 

1.7 A feladatellátás során törekedni kell a költségvetési előirányzatok lehető 

legtakarékosabb felhasználására.  

 

2.  Közterületek rendjével kapcsolatos feladatok 

 

2.1 Az ellenőrzések során kiemelten kell kezelni a város közterületeinek 

tisztaságát, a közterületek jogszerű használatát, az engedélyhez kötött 

tevékenységek szabályszerűségének betartatását. 

  

2.2 Fokozott figyelemmel kell kísérni az épített parkok állagmegóvását, a 

közterületi műalkotások védelmét a lakosság számára közhasználatra 

átadott – pihenést, kikapcsolódást szolgáló - műtárgyak rendeltetésszerű 

használatát, megkímélését. Kiemelt figyelmet kell fordítani a rongálások 

megelőzésére. 

 

3. Köztisztasággal kapcsolatos feladatok 

 

3.1 A felügyelők kiemelt feladata a köztisztaság fenntartása és javítása a 

városban. Folyamatosan kell ellenőrizni a közterületek tisztaságát, mind a 

családi házas, mind a lakótelepi övezetekben egyaránt.  

 

3.2 Az ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére minden 

esetben azonnali intézkedéseket kell tenni. 

 

3.3 A napi útvonalterveknek megfelelően ellenőrizni kell az illegális 

szemétlerakó helyeket a hulladék elhelyezések visszaszorítása érdekében. 

Az ellenőrzéseken túlmenően az illegális hulladéklerakóknál 

megfigyeléseket kell végezni. 

  

3.4 Fokozott figyelmet kell fordítani a szennyvízkivezetések ellenőrzésére, 

különösen a családi házas övezetekben a szennyvízcsatornával ellátott és a 

csatornahálózatba be nem kötött utcákban egyaránt. 

 

3.5 Kiemelten kell kezelni a jogosulatlan szennyvízszippantások megelőzését, 

valamint a szennyvíz ürítését a város közigazgatási határain belül.  

 

3.6 Az észlelt szabálytalanságokat, különös tekintettel az illegális hulladék-

elhelyezésre, a szemetelésre, az eddigieknél is szigorúbban kell 

szankcionálni. 

A szankcionálásnál elsődleges szempontnak helyszíni bírság kiszabását kell 

tekinteni.  



 

3.7 A köztisztaság javításának érdekében fokozni kell a környezeti              

tudatformálás alakítására tett törekvéseket. Ennek érdekében, igénybe kell 

venni minden rendelkezésre álló eszközt, a munkába be kell vonni a civil 

szervezeteket is. 

4. Önkormányzati vagyonvédelmi feladatok 

 

4.1 A feladat végrehajtás során elsődleges szempont az önkormányzati 

tulajdonban lévő ingatlanok folyamatos ellenőrzése, védelme. 

 

4.2 Legfontosabb az üresen álló ingatlanok állagmegóvása, a rongálások, 

önkényes beköltözések, lakásfoglalások megelőzése, megakadályozása. 

 

5.  Közrenddel, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok 

 

5.1 Szorosabb kapcsolat kialakítása a Rendőrséggel és a közös  járőrszolgálat 

megszervezése. Részvétel a rendőrségi akciókban közrendvédelmi, 

közbiztonsági és közlekedésrendészeti területeken. 

 

5.2 A lakosság biztonságérzetének fokozása a közterületen szolgálatot teljesítő 

járőrök számának növelésével. 

 

5.3 Folyamatos kapcsolattartás a Polgárőrséggel, a civil szervezetekkel és a 

lakossággal, valamint az önkormányzat érintett bizottságával. 

 

5.4 Együttműködés kialakítása  a Polgárőrséggel.  
 

5.6.   A Közterület felügyelők egyéni teljesítménykövetelményeit 2010. 12. 31-

ig el kell készíteni és a köztisztviselővel ismertetni kell. 

 

5.7.    A közterület felügyelők egyéni teljesítményértékelését 2011. 12. 31-ig el         

       kell végezni és a köztisztviselővel ismertetni kell.   

 

Felelős:      Fodor Gábor Közterület-felügyelet  vezető 

Határidő:  2011. december  31. 

-.-.- 

 

(A Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja tovább munkáját, anyaga 

külön jegyzőkönyvben.) 

(A zárt ülésen Obbágy Csaba képviselő visszaérkezett a helyiségbe.) 

 

-.-.- 

 

 



16.) napirend 

 

Javaslat Magyar-Szlovák Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 

együttműködési megállapodás megkötésére 

 

Fazekas Zoltán elmondja, a program célja, hogy elősegítse a megújuló 

energetikai technológiák, illetve a környezettudatos gondolkodás elterjedését. 

 

Vitális István közli, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 14 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

 

233/KH/2010.(XII.14.) számú határozat 
 

Tárgy:  Magyar-Szlovák Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 

együttműködési megállapodás megkötése 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt vesz a 

Károly Róbert Főiskolával együttműködve a - „Napfény–Holdfény Program” - 

„Egy magyar régió, és három szlovák megye komplex megújuló energetikai, 

kooperációs modellje” (azonosító szám: HUSK 08/01/214) című projekt 

eredmények megvalósításában, az együttműködési megállapodásban rögzített 

feltételek mellett.  

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert a határozati javaslat mellékletét képező Együttműködési 

Megállapodás aláírására. 

       

Felelős:   Polgármester 

Határidő: értelemszerűen  
 

 

 

 

 

 

 

 



233/KH/2010.(XII.14.) sz. határozat melléklete 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről a 

Károly Róbert Főiskola (3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.) Képviseli: Dr. Magda Sándor rektor 

és Ivády Imréné gazdasági főigazgató, 

másrészről  

Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1.) Képviseli: Fürjes Pál polgármester 

között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel. 

 

1. A szerződő felek a jelen megállapodással együttműködésre vállalnak kötelezettséget a 

„Napfény – Holdfény Program”, „Egy magyar régió, és három szlovák megye 

komplex megújuló energetikai, kooperációs modellje” (azonosító szám: HUSK 

08/01/214) című projekt eredmények megvalósításában. 

2. Az együttműködés kialakításának célja, hogy elősegítse a megújuló energetikai 

technológiák elterjedését a régióban, illetve az együttműködés hatékonyságának 

növekedését. 

3. Jelen megállapodásban a felek együttműködési kötelezettséget vállalnak az alábbiak 

szerint: 

3.1. Az együttműködés során a Károly Róbert Főiskola vállalja, hogy 

-  A Napfény – Holdfény Program keretében elősegíti a környezettudatos 

gondolkodásmód elterjedését. Vállalja, hogy széles körben ismerteti a 

megújuló energiaforrásokat hasznosító berendezések működését, illetve az 

egyes rendszerek, és a komplex megújulós rendszerek kialakításának 

lehetőségeit. 

- A kutatási programban létrejövő eredményeket megosztja az együttműködő 

partnerrel. 

3.2. Az együttműködés során Ózd Város Önkormányzata együttműködő partnerként 

vállalja, hogy 

-  A Főiskola által átadott kutatási eredmények hasznosítására törekszik 

-  Információt nyújt az alkalmazott megújuló energetikai technológiákról. 

4. A szerződő felek a jelen megállapodással vállalják, hogy az egymástól kapott 

információkat harmadik személynek csak az információ tulajdonosának előzetes 

írásbeli hozzájárulása után adják ki. 

5.  A szerződő felek a jelen együttműködési megállapodást aláírásának napjától számított 

határozatlan időre kötik meg azzal a feltétellel, hogy annak felmondására bármelyik 

fél 2 hónapos felmondási idővel indokolás nélkül és írásban jogosult. 

 

A felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyóan írták alá. 

 

Gyöngyös, 2010-….-…. 

 

………………………………………  ……..…………………………………………… 

       Fürjes Pál          Dr. Magda Sándor    Ivády Imréné 

     polgármester     Károly Róbert Főiskola  Károly Róbert Főiskola 

       Ózd Város Önkormányzata                  rektor         gazdasági főigazgató 

        Együttműködési Partner 

                 képviselője 

 



 

17.) napirend 

 

Javaslat az Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet energia-megtakarítást 

eredményező lakóépület felújítás pályázatának támogatására 

 

Fazekas Zoltán megjegyzi, ma már a rendelet módosításánál szóba került, a 

javaslat pedig a probléma megoldására készült. 

 

Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és támogatja az elfogadását. Hozzáteszi, a javaslatban szereplő 

összeg a költségvetési rendelet módosításánál már jelentkezik. Felhívja azonban 

a figyelmet arra, hogy a 4 M Ft korábban visszavont támogatásról szól, melynek 

forrása a kötvényből származik, tehát az önkormányzat hitelből tudja 

megfinanszírozni. Kéri ezért a lakókat, hogy ennek tudatában értékeljék az 

önkormányzatnak ilyen irányú gesztusát.  

 

Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 14 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

 

234/KH/2010. (XII. 14.) számú határozat 

 
Tárgy: Az Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet energia-megtakarítást 

eredményező lakóépület felújítás pályázatának támogatása 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

 

Ózd Város Önkormányzata az iparosított technológiával épült lakóépületek 

energia-megtakarítást eredményező felújítása, korszerűsítése támogatásának 

2008. évi pályázati feltételeiről szóló rendelete alapján támogatja az Egyesült 

Lakásfenntartó Szövetkezet pályázatát. 

 

a.) Pályázati adatok: 

- Épület címe:  Ózd, Munkás út 2. 

- Épület helyrajzi száma:  7156 

- Tervezett felújítás teljes költsége:  28.472.357 Ft 

- Tervezett felújítás támogatás szempontjából 

elismerhető bekerülési költsége:  28.472.357 Ft 

- Önkormányzati támogatás formája: vissza nem térítendő 

- Önkormányzati támogatás összege:  4.000.000 Ft 

- Önkormányzati támogatás forrása:  hitel felvétele 



- Önkormányzati támogatás feltételei és az önkormányzati közreműködés  

módja és eszközei: 

Az önkormányzati támogatás folyósításának feltétele az önkormányzat 

15/2008. (IV.25.) sz. rendelete alapján az állami támogatás elnyerése és 

ezt követően a szerződés szerinti feltételek teljesítése esetén az 

ütemezésnek megfelelően kiállított számlák, teljesítés igazolások 

benyújtása. 

- Lakástulajdonosok által vállalt saját erő összege: 16.472.357 Ft 

- Kért állami támogatás összege:  8.000.000 Ft 

 

b.) Ózd Város Önkormányzata a támogatásokhoz szükséges saját erőt a 2010. 

évi költségvetésében biztosítja és kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, 

hogy az állami támogatások elnyerése esetén az önkormányzati támogatás 

összegét a költségvetésében elkülöníti. 

 

c.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz 

szükséges jognyilatkozatok megtételére, dokumentumok aláírására. 

 

Felelős: PH. Pénzügyi Osztály vezetője 

Határidő: 2010 évi költségvetés módosítás elfogadása 

 

18.) napirend 

 

Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi 

munkatervére 

 

Fazekas Zoltán elmondja, hogy a munkaterv kötelező eleme a testületi 

működésnek, tervezetről van szó, melyhez alkalmazkodni tud a testület.  

 

Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az anyagot 

megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 14 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 

hozza:  

 

235/KH/2010. (XII.14.) számú határozat 

Tárgy: Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi munkaterve 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 



 

1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét 

képező 2011. évi munkatervet elfogadja. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a munkatervben 

megjelölt ülésnapok, napirendi javaslatok indokolt esetben történő 

átütemezésére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



235/KH/2010.(XII.14.) sz. határozat melléklete 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. évi munkaterve  

 

J A N U Á R  20 . 

 
 

1.) Javaslat a költségvetés tervezés és zárszámadás készítésének folyamatára 

 

Előterjesztő: Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője 

 
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

2.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata Beruházási Szabályzatának elfogadására 

 

 Előterjesztő: Polgármester 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

3.) Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének 

jóváhagyására 

 

Előterjesztő: Felügyelő Bizottság elnöke 

Meghívott: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági, 

valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti 

Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

4.) Javaslat az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének 

jóváhagyására 

 

Előterjesztő: Felügyelő Bizottság elnöke 

Meghívott: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági, 

valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti 

Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 



5.) Javaslat az Ózdi TÁVHŐ Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének 

jóváhagyására 

 

Előterjesztő: Felügyelő Bizottság elnöke 

Meghívott: Ózdi TÁVHŐ Kft. ügyvezetője 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági, 

valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti 

Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

6.) Javaslat az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének 

jóváhagyására 

 

Előterjesztő: Felügyelő Bizottság elnöke 

Meghívott: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője  

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági, 

valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti 

Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

7.) Javaslat az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 

ügyrendjének jóváhagyására 

 

Előterjesztő: Felügyelő Bizottság elnöke 

Meghívott: Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági, az 

Oktatási, Kulturális és Sport, valamint az Ügyrendi, 

Igazgatási és Rendészeti Bizottságát az előterjesztés 

előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 

8.) Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 

ügyrendjének jóváhagyására 

 

Előterjesztő: Felügyelő Bizottság elnöke 

Meghívott: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági, 

valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti 

Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

 

 



9.) Tájékoztató az Ózdi TÁVHŐ Kft. átvilágítását követően elfogadott intézkedési 

terv végrehajtásáról 

 

Előterjesztő: Pénzügy és Gazdasági Bizottság elnöke 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

10.) Tájékoztató az Ózdi Kerékpáros Egyesület tevékenységéről 

 

 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 

 Meghívott: Ózdi Kerékpáros Egyesület elnöke 

 

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 
11.) Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 

 

 Előterjesztő: Polgármester 

 

A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 

Rendészeti Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

12.) Tájékoztató két ülés között eltelt időszak legfontosabb eseményeiről 

 

 Összeállítja: Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály 

 

A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 

Rendészeti Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap 



F E B R U Á R   17. 

 

1.) Ózd város Önkormányzata Képviselő-testületének  ……./2011. (….) számú 

önkormányzati rendelet-tervezete Ózd város Önkormányzata  2011. évi 

költségvetésének jóváhagyására 

 

Előterjesztő: Polgármester 

 Meghívott:     Beszeda István könyvvizsgáló 

 

A Képviselő-testület felkéri valamennyi Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

2.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2011. (….) számú 

önkormányzati rendelet-tervezete a vásárok és piacok rendjéről szóló 17/2004. 

(IV.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

 
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági, 

valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti 

Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

3/a.) Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének és Településszerkezeti Terv 

Leírásának megállapítására   

Előterjesztő: Polgármester  

Meghívott: LA-URBE Kft. ügyvezetője  

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági, 

valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti 

Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

3/b.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  …/2011. (…) számú 

önkormányzati rendelet-tervezete Ózd város Helyi Építési Szabályzatáról és 

Szabályozási Tervéről  

  

Előterjesztő:  Polgármester 

Meghívottak: LA-URBE Kft. ügyvezetője  

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági,  

valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti     

Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és  

         véleményezésére 

 



4.) Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jóváhagyására  

Előterjesztő: Polgármester 

A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 

Rendészeti Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

5.) Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi üzleti tervének 

elfogadására 

 

Előterjesztő:  Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.  ügyvezetője 

Meghívott: Nagy Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

6.) Tájékoztató a víziközmű vagyon kezelésének 2010. évi tapasztalatairól 

  

 Előterjesztő: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 

 Meghívott: Felügyelő Bizottság Elnöke 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

7.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzatának egységes vagyonbiztosításáról 

 

Előterjesztő: Pénzügy és Gazdasági Bizottság elnöke 

 
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

8.) Tájékoztató az Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettség vállalásaiból adódó 

tőke és kamatfizetési kötelezettségek teljesíthetőségének feltételeiről  

 

Előterjesztő: Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője 

 

A Képviselő-testület felkéri valamennyi Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

9.) Tájékoztató az ÓMI Városi Művelődési Központ „Olvasó” 2010. évi 

költségvetésének végrehajtásáról 



 

 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 

 Meghívottak: Pappné Szalka Magdolna ÓMI igazgatója 

   ÓMI gazdaságvezetője 

 

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és 

Sport, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát az 

előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

10.) Tájékoztató a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről 

 

 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 

 Meghívott:  Fiedler Ottó Sportegyesület elnöke 

 

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

11.) Tájékoztató az Ózd Városi Sportegyesület tevékenységéről 

 

 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 

 Meghívott: Ózd Városi Sportegyesület elnöke és ügyvezetője  

 

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

12.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata és intézményei 2010. évi 

közbeszerzési eljárásairól 

 

 Előterjesztő: Polgármester 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát az előterjesztés 

előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 

13.) Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 

 

 Előterjesztő: Polgármester 

 

A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 

Rendészeti Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

 



 

 

 

 

 

14.) Tájékoztató két ülés között eltelt időszak legfontosabb eseményeiről 

 

 Összeállítja: Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály 

 

A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 

Rendészeti Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

 

Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

M Á R C I U S   17.  

 

1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011. (…..) számú 

önkormányzati rendelet-tervezete Ózd Város Önkormányzatának Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló  17/2008.(VI.2.) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról  

 

Előterjesztő: Polgármester 

 
A Képviselő-testület felkéri valamennyi Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

2.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2011. (…..) számú 

önkormányzati rendelet-tervezete a temetőkről és temetkezési tevékenységről 

szóló 8/2001. (IV.02.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági, 

valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti 

Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

3.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011-2014-es 

ciklusra vonatkozó gazdasági programjának elfogadására 

 

Előterjesztő: Polgármester 

 
A Képviselő-testület felkéri valamennyi Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

4.) Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadására 

 

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Meghívottak: Szabó Gáborné könyvvizsgáló 

   Felügyelő Bizottság elnöke 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 



 

5.) Javaslat a 2011. évi városüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó 

„Megállapodás” jóváhagyására  

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.  

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

6.) Javaslat az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének 

elfogadására 

 

 Előterjesztő: Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 Meghívottak: Nagy Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló 

    Felügyelő Bizottság elnöke 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági, 

valamint az Oktatás, Kulturális és Sport Bizottságát az 

előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

7.) Javaslat az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadására 

 

Előterjesztő: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 

Meghívottak: Koncz Sándorné dr. könyvvizsgáló 

    Felügyelő Bizottság elnöke 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

8.) Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének 

elfogadására 

 

Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője  

 Meghívottak: Nagy Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló 

   Felügyelő Bizottság elnöke 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

9.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének 

elfogadására 

 



 Előterjesztő: Polgármester 

 

A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát az előterjesztés 

előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 

 

10.) Javaslat a 2011. évi városi imázs keret felosztására 

 

 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

 Meghívott: Tóth-Holló Veronika, közművelődési szakreferens 

 

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és 

Sport, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát az 

előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

11.) Javaslat a társadalmi sportegyesületek 2011. évi önkormányzati támogatására 

 

 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

  

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és 

Sport, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát az 

előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

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

Önkormányzati Társulás 2010. II. félévi működéséről 

 

Előterjesztő: Polgármester 

Meghívottak: Társulási Tanács Elnöke 

    Suszter Sándor ÓHG Kft. ügyvezetője 

 

A Képviselő-testület felkéri a pénzügyi és Gazdasági 

Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

13.) Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 

 

 Előterjesztő: Polgármester 

 

A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 

Rendészeti Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

 



 

 

 

 

14.) Tájékoztató két ülés között eltelt időszak legfontosabb eseményeiről 

 

 Összeállítja: Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály 

 

A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 

Rendészeti Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap 
 



Á P R I L I S   21. 

 

1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……./2011. (….) számú 

önkormányzati rendelet-tervezete Ózd Város Önkormányzata 2010. évi 

költségvetésének teljesítéséről 

 

Előterjesztő: Polgármester 

Meghívott:    Beszeda István könyvvizsgáló 

 

A Képviselő-testület felkéri valamennyi Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

2.) Javaslat a 2010. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználására 

 

Előterjesztő: Polgármester 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát az előterjesztés 

előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 

3.) Javaslat „Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntetés adományozására 

 

 Előterjesztő: Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke 

 

A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottságát az 

előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 

4.) Beszámoló az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2010. évi tevékenységéről 

Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás 

jóváhagyására 

 

Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője  

Meghívott: Nagy Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló 

   Felügyelő Bizottság elnöke 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát az előterjesztés 

előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 

5.) Javaslat az Ózdi Távhő Kft. könyvvizsgálójának megválasztására 

 

Előterjesztő: Polgármester 

Meghívott:  Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 

  Felügyelő Bizottság elnöke 

 



A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát az előterjesztés 

előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 

6.)  Beszámoló az ÓZDINVEST Kft. 2010. évi tevékenységéről 

Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás 

jóváhagyására 

 

Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

Meghívott:  Szabó Gáborné könyvvizsgáló 

   Felügyelő Bizottság elnöke 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát az előterjesztés 

előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 

7.) Javaslat az ÓZDINVEST Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadására 

 

Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

Meghívott:  Szabó Gáborné könyvvizsgáló 

   Felügyelő Bizottság elnöke 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát az előterjesztés 

előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 

8.) Javaslat az ÓZDINVEST Kft. könyvvizsgálójának megválasztására 

 

Előterjesztő: Polgármester 

Meghívott: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

  Felügyelő Bizottság elnöke 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát az előterjesztés 

előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 

9.) Javaslat a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató 

elfogadására és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervre 

 

 Előterjesztő:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

 Meghívottak: Suszter Sándor ÓHG Kft. ügyvezetője 

      ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 

      Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 

 

A Képviselő-testület felkéri a pénzügyi és Gazdasági  

Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 



 

 

10.) Beszámoló a 2010. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól 

 

 Előterjesztő: Polgármester 

 Meghívott: Belső Ellenőrzési Csoport vezetője 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

11.) Tájékoztató Ózd város 2010. évi egyszerűsített költségvetési beszámolójának 

könyvvizsgálatáról 

 

Előterjesztő: Polgármester 

Meghívott:   Beszeda István könyvvizsgáló 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

12.) Tájékoztató a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által 2010. évben 

Ózd város lakossága részére nyújtott szociális ellátásokról  

 
Előterjesztő: Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ vezetője 

 

A Képviselő-testület felkéri az Egészségügyi és Szociális 

Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

13.) Tájékoztató a Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény által 2010. évben Ózd 

város lakossága részére nyújtott gyermekjóléti ellátásokról  

 

Előterjesztő: Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény vezetője 

 

A Képviselő-testület felkéri az Egészségügyi és Szociális 

Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

14.) Tájékoztató az Ózdi Súlyemelő és Fitness Club tevékenységéről 

 

 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

 Meghívott: Ózdi Súlyemelő és Fitness Club elnöke 

 



A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

 

15.) Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 

 

 Előterjesztő: Polgármester 

 

A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 

Rendészeti Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

16.) Tájékoztató két ülés között eltelt időszak legfontosabb eseményeiről 

 

 Összeállítja: Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály 

 

A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 

Rendészeti Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap 



M Á J U S 19. 

 

1.) Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

2010. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására 

 

 Előterjesztő:   Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője 

Meghívott: Barczi Orsolya Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény vezetője 

 

A Képviselő-testület felkéri az Egészségügyi és 

Szociális, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

 

2/a.) Beszámoló az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységéről Javaslat 

a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására 

 

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Meghívottak: Szabó Gáborné könyvvizsgáló 

   Felügyelő Bizottság elnöke 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát az előterjesztés 

előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

2/b.) Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város 

Önkormányzata részére 

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Meghívottak: Szabó Gáborné könyvvizsgáló 

    Felügyelő Bizottság elnöke 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát az előterjesztés 

előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 

2/c.) Beszámoló a 2010. évi városüzemeltetési feladatok teljesítéséről 

 

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Meghívottak: Szabó Gáborné könyvvizsgáló 

   Felügyelő Bizottság elnöke 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát az előterjesztés 

előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 

2/d.)  Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlemények 2010. évi bevételeiről és 

azok felhasználásáról 

 



Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Meghívottak: Szabó Gáborné könyvvizsgáló 

   Felügyelő Bizottság elnöke 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági, valamint a Lakásügyi és 

Esélyegyenlőségi Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

2/e.) Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására  

 

Előterjesztő: Polgármester 

 Meghívott:  ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Felügyelő Bizottság elnöke 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát az előterjesztés 

előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 

3/a.) Beszámoló az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2010. évi tevékenységéről 

Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás 

jóváhagyására 

 

Előterjesztő: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 

Meghívott:  Koncz Sándorné dr. könyvvizsgáló 

   Felügyelő Bizottság Elnöke 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát az előterjesztés 

előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

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

 

Előterjesztő: Polgármester 

Meghívott:   Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője  

   Felügyelő Bizottság elnöke 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát az előterjesztés 

előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 

4/a.) Javaslat az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített éves 

beszámolójának elfogadására 

 

Előterjesztő: Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Meghívottak: Nagy Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló 

   Felügyelő Bizottság elnöke 

 



A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági, valamint az Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

4/b.) Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd 

Város Önkormányzata részére 

 

Előterjesztő: Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Meghívottak: Nagy Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló 

  Felügyelő Bizottság elnöke 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági, valamint az Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

4/c.) Javaslat az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 

megválasztására 

 

Előterjesztő: Polgármester 

Meghívott:  Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője 

  Felügyelő Bizottság elnöke 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági, valamint az Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

5/a.) Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2010. évi 

tevékenységéről. 

 Javaslat a mérleg megállapítására és eredmény-kimutatás jóváhagyására 

 

Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője   

 Meghívottak: Nagy Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló 

  Felügyelő Bizottság elnöke 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát az előterjesztés 

előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 

5/b.) Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító 

Ózd Város Önkormányzata részére 

 

Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Meghívottak: Nagy Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló 

   Felügyelő Bizottság elnöke 

 



A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát az előterjesztés 

előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 

5/c.) Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 

megválasztására  

 

Előterjesztő:  Polgármester 

Meghívott: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Felügyelő Bizottság elnöke 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát az előterjesztés 

előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 

6.) Tájékoztató az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről 

 

 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

 Meghívott: Ózdi Kézilabda Club elnöke és ügyvezetője 

 

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

7.) Tájékoztató a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és 

üzemeltetésének 2010. évi tapasztalatairól 

 

Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

Meghívott:  ÓZDINVEST Kft. könyvvizsgálója  

  Felügyelő Bizottság elnöke 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági, valamint a Lakásügyi és 

Esélyegyenlőségi Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

8.) Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 

 

 Előterjesztő: Polgármester 

 

A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 

Rendészeti Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

 

 



9.) Tájékoztató két ülés között eltelt időszak legfontosabb eseményeiről 

 

 Összeállítja: Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály 

 

A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 

Rendészeti Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÁJUS UTOLSÓ VAGY J Ú N I U S első  hete 

 

 

 

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

 

J Ú N I U S   16.  

 

1.) Javaslat Ózd Város Önkormányzat települési esélyegyenlőségi programjának 

módosítására 

 

Előterjesztő: Polgármester 

 

A Képviselő-testület felkéri valamennyi Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

2.) Javaslat a Városközponti Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői 

megbízására 

 

 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

 Meghívott: pályázó(k)  

 

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

3.) Javaslat a közoktatási intézményekben 2011/2012-es tanévben/nevelési évben 

indítható tanulócsoportok/óvodai csoportok számának meghatározására 

 

 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

  

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és 

Sport valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát az 

előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

4.) Beszámoló az egészségügyi közfeladat-ellátás vonatkozásában 2010. évben a 

Szolgáltatási és Vagyonkezelési Szerződésekben foglalt feladatok 

teljesítéséről 

 

Előterjesztő: Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató 

Nonprofit Kft. cégvezető, főigazgató főorvosa 
 

Meghívottak: Medcenter Nonprofit Kft. ügyvezetője 

  Felügyelő Bizottság elnöke 

  EDDSZ Ózdi Körzetközponti Alapszervezet elnöke 



  Üzemi Tanács elnöke  

 

A Képviselő-testület felkéri az Egészségügyi és 

Szociális, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát 

az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

5.) Tájékoztató az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 2010. évi 

tevékenységéről 

 

Előterjesztő: Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 

Kuratóriumának elnöke 

Meghívott: Kóczián Tamás Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor 

Alapítvány ügyvezetője 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát az előterjesztés 

előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 

6.) Tájékoztató a térség – kiemelten Ózd város – 2010. évi munkaerő-piaci 

helyzetéről, továbbá a foglalkoztatási eszközrendszerekről 

 

Előterjesztő:  Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Ózdi 

Kirendeltség vezetője 

Meghívottak: Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 

Igazgatója 

  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Ózdi Kirendeltségének vezetője 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát az előterjesztés 

előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 

7.) Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 

 

 Előterjesztő: Polgármester 

 

A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 

Rendészeti Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

 

 

 

 



8.) Tájékoztató két ülés között eltelt időszak legfontosabb eseményeiről 

 Összeállítja: Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály 

 

A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 

Rendészeti Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J Ú L I U S   14. 

 

1.) Beszámoló a Városőrség munkájáról 

 

 Előterjesztő: Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke 

 Meghívott:    Fodor Gábor Közterület-felügyelet  vezetője 

 

A Képviselő-testület felkéri a az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottságát 

az előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 

2.) Beszámoló Ózd Város Önkormányzatának Ózd Kistérség Többcélú Társulása 

Társulási Tanácsában I. félévben végzett tevékenységéről 

 

 Előterjesztő: Polgármester 

 

A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottságát az 

előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 

3.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata 2011. I. félévében lefolytatott 

közbeszerzési eljárásairól 

 

 Előterjesztő: Polgármester 

 

A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

4.) Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 

 

 Előterjesztő: Polgármester 

 

A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 

Rendészeti Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

5.) Tájékoztató két ülés között eltelt időszak legfontosabb eseményeiről 

 Összeállítja: Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály 

 

A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 

Rendészeti Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap 

 

 



S Z E P T E M B E R   15. 

 

 

1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2011. (…….) számú 

önkormányzati rendelet-tervezete Ózd Város Önkormányzatának a 2011. évi 

költségvetésről szóló …./2011. (……) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 Előterjesztő:Polgármester 

 

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, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke 

 

A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottságát az 

előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 

3.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2012. évi belső ellenőrzési 

munkatervének jóváhagyására 

 

 Előterjesztő: Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

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

Önkormányzati Társulás 2011. I. félévi működéséről 

 

Előterjesztő: Polgármester 

Meghívottak: Társulási Tanács elnöke 

    Suszter Sándor ÓHG Kft. ügyvezetője 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

 

 

 

 



5.) Tájékoztató az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájáról, 

feladatairól, pénzügyi helyzetéről 2011. augusztus 31-ig 

 

 Előterjesztő: Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát az előterjesztés 

előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 

6.) Tájékoztató Ózd város 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

 

 Előterjesztő: Polgármester 

 

A Képviselő-testület felkéri valamennyi Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

7.) Tájékoztató a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés 

végrehajtásáról 

 

Előterjesztő: Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

8.) Tájékoztató a 2011/2012-es tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól 

 

 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

  

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és 

Sport, valamint a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi 

Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

9.) Tájékoztató az Ózdi Diáksport Bizottság tevékenységéről 

 

 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

 Meghívott: Ózdi Diáksport Bizottság elnöke 

 

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

 

 

 



10.) Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 

 

 Előterjesztő: Polgármester 

 

A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 

Rendészeti Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

11.) Tájékoztató két ülés között eltelt időszak legfontosabb eseményeiről 

 

 Összeállítja: Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály 

 

A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 

Rendészeti Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

 

KÖZMEGHALLGATÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O K T Ó B E R 20. 

 

 

1.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata által biztosított egészségügyi 

alapellátásról 

 

Előterjesztő: Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 

 

A Képviselő-testület felkéri az Egészségügyi és Szociális 

Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

2.) Tájékoztató a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés 

végrehajtásáról 

 

Előterjesztő: Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát az előterjesztés 

előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 

3.) Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 

 

 Előterjesztő: Polgármester 

 

A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 

Rendészeti Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

4.) Tájékoztató két ülés között eltelt időszak legfontosabb eseményeiről 

 

 Összeállítja: Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály 

 

A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 

Rendészeti Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

 

Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap 
 

 

 

 

 

 

 



N O V E M B E R   17. 

 

1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (….) számú 

önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások 

és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti 

díjáról szóló 19/2004. (IV.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Előterjesztő:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 

 Meghívottak: ÓZDSZOLG  Nonprofit Kft. ügyvezetője 

   ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

    

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági, az 

Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti, valamint a 

Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottságát az 

előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

2.) Javaslat Ózd város 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadására 

 

Előterjesztő:Polgármester 

 

A Képviselő-testület felkéri valamennyi Bizottságát az 

előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

3.) Javaslat a vagyonkezelésbe adott víziközmű vagyonon 2012. évben 

elvégzendő felújítások jóváhagyására 

 

Előterjesztő: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 

 Meghívott:  Felügyelő Bizottság Elnöke 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát az előterjesztés 

előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 

4.) Javaslat a vagyonkezelésbe adott nem lakáscélú helyiségek 2012. évi felújítási 

tervének elfogadására 

 

Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

 Meghívott: Felügyelő Bizottság Elnöke 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági, valamint a Lakásügyi és 

Esélyegyenlőségi Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 



5.) Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2011-2012. évi téli felkészülési 

programjára 

 

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát az előterjesztés 

előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 

6.) Beszámoló az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi 

tevékenységéről 

 

 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

 Meghívott: Pappné Szalka Magdolna, ÓMI igazgatója 

 

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és 

Sport, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát az 

előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

7.) Tájékoztató Ózd város 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről 

 

Előterjesztő: Polgármester 

 

A Képviselő-testület felkéri valamennyi Bizottságát az 

előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

8.) Tájékoztató az Ózdi Football Club tevékenységéről. 

 

 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

 Meghívott: Ózdi Football Club elnöke 

 

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

9.) Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 

 

 Előterjesztő: Polgármester 

 

A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 

Rendészeti Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 



10.) Tájékoztató két ülés között eltelt időszak legfontosabb eseményeiről 

 

 Összeállítja: Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály 

 

A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 

Rendészeti Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap 



D E C E M B E R   15.  

 

 

1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011.(….) számú 

önkormányzati rendelet-tervezete Ózd Város Önkormányzatának 2011. évi 

költségvetésről szóló ……/2011. (….) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

  

 Előterjesztő: Polgármester 

 

A Képviselő-testület felkéri valamennyi Bizottságát az 

előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

2.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2011. (…..) számú 

önkormányzati rendelet-tervezete a víz- és csatornadíjak megállapításáról 

szóló 6/1994. (III. 12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Előterjesztő: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági, 

valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti 

Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

3.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2011. (….) számú 

önkormányzati rendelet-tervezete a települési folyékony hulladékkezelési 

közszolgáltatásról szóló 33/2001. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Előterjesztő: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági, 

valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti 

Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

4.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2011. (…..) számú 

önkormányzati rendelet-tervezete a köztisztasággal és települési szilárd 

hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 1992. évi 16. számú rendelet 

módosításáról 

Előterjesztő: Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője 

 Meghívott: Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. könyvvizsgálója  

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági, 

valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti 



Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

5.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (…) számú 

önkormányzati rendelet-tervezete a helyi autóbusz közösségi közlekedés 

díjáról 

 

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

Meghívottak: Sárközi György Borsod Volán Személyszállítási ZRt. 

Vezérigazgató 

    Ihász Zoltán Borsod Volán Személyszállítási ZRt.  

Területi igazgató 

   Felügyelő Bizottság elnöke 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági, 

valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti 

Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

6.) Javaslat a Képviselő-testület 2012. évi munkatervére 

 

 Előterjesztő: Polgármester 

 

A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 

Rendészeti Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

7.) Javaslat a vízterhelési díj áthárításának módjára 

 

Előterjesztő: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 

véleményezésére 

 

8.) Javaslat a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező 

önkormányzati célok meghatározására 

 

 Előterjesztő: Polgármester 

 

A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 

Rendészeti Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

 

 



9.) Javaslat az Ózd Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 

teljesítményértékelésének alapját képező célok meghatározására 

Előterjesztő: Polgármester 

Meghívott: Szent-Királyi László tűzoltóparancsnok 

A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 

Rendészeti Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

10.) Javaslat Ózd Város Önkormányzatának Közterület-felügyelete 

teljesítményértékelésének alapjául szolgáló célok meghatározására 

 

Előterjesztő: Polgármester 

Meghívottak: Fodor Gábor Közterület-felügyelet vezetője 

 

A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 

Rendészeti Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

11.) Beszámoló Ózd Város Önkormányzatának Ózd Kistérség Többcélú Társulása 

Társulási Tanácsában II. félévben végzett tevékenységéről 

 

 Előterjesztő: Polgármester 

 

A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottságát az 

előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

12.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata 2011. II. félévében lefolytatott 

közbeszerzési eljárásairól 

 

 Előterjesztő: Polgármester 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát az előterjesztés 

előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

13.) Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 

 

 Előterjesztő: Polgármester 

 

A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 

Rendészeti Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 



 

 

14.) Tájékoztató két ülés között eltelt időszak legfontosabb eseményeiről 

 

 Összeállítja: Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály 

 

A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 

Rendészeti Bizottságát az előterjesztés előzetes 

megtárgyalására és véleményezésére 

 

 

 

 

Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap 

 

-.-.- 

 

(Fazekas Zoltán alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál 

polgármesternek.) 

 

-.-.- 

 

19.) napirend 

 

Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. és az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. 

átalakításáról szóló koncepció és ütemterv meghatározására 

 

Fürjes Pál megjegyzi, a korábbi napirendi pontoknál a könyvvizsgáló úr már 

kiemelte a feladat fontosságát. Ez pedig az első lépés, mely ebben az irányban  

konkrét célokat, irányokat fog meghatározni. 

 

Vitális István elmondja, ez az előterjesztés a költségvetési koncepcióval 

maximálisan összhangban van. Kéri, a határozati javaslat 4. pontjában az ad-hoc 

bizottság tagjainál módosítsák Kovács Attila lakcímét. A helyes lakcím: 3600 

Ózd, Mekcsey út 15. Elmondja továbbá, rendkívül fontos előterjesztésről van 

szó, melynek célja költségmegtakarítás úgy, hogy a feladatellátás és azok a 

munkálatok, melyeket ezek a cégek végeznek, ne sérüljenek. Tehát költségvetési 

intézmény létrehozása a cél, mely ellátná a továbbiakban azokat a feladatokat, 

amelyeket egyrészt az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft, másrészt a Sportcentrum 

Nonprofit Kft. látott el. A sportlétesítmények kezelése és a sporttal kapcsolatos 

feladat – terveik szerint – önálló üzletágként kerülne kialakításra az új 

intézmény keretein belül. A tervezett koncepció azt tartalmazná, hogy egy önálló 

ingatlangazdálkodási üzletág jönne létre az Ózdinvest Kft-nél, mely a jelenleg 

nem lakáscélú ingatlanok mellett a lakásgazdálkodást, azaz a lakáscélú 

ingatlanokat is átvenné. További racionalizálás lenne, hogy a városgazdálkodási 



feladatok (piac és temetők kezelése) visszakerülne a költségvetési intézményhez 

az ÓZDINVEST Kft-től. Ezek az átalakítások és szervezések több ponton is 

megtakarítást eredményezhetnek a tervek szerint. Egyrészt az a kedvezőtlen 

változás a törvényben, mely az önkormányzattól a nonprofit kft-nek átadott 

támogatás után az ÁFA-t be kell fizetnie, ebben az évben 30-35 millió forintot 

jelentett az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek, a költségvetési intézménynél már 

nem állna fenn. Ez önmagában már megtakarítás. További megtakarítást 

eredményezne – terveik szerint -, hogy nem két központi irányítás működne, 

hanem csak egy. Továbbá nem lesznek Felügyelő Bizottságok, sem 

könyvvizsgálók, mely újabb 40-50 millió forintos költségmegtakarítást hozhat. 

Megjegyzi, nagyon sok pontot kell még megvizsgálniuk ahhoz, hogy februárban 

a testület dönteni tudjon a célok tényleges megvalósítása érdekében. 

Hangsúlyozza, jelen előterjesztés elfogadásával az átalakítás műveleti sorrendjét 

fogadják el, nem pedig a költségvetési intézmény létrejöttét.  

 

Obbágy Csaba elmondja, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést. Kiemeli, ez az anyag nem jelenti az eddigi feladatok 

megszüntetését, sőt a sportot az önkormányzat továbbra is kiemelten kívánja 

kezelni. A javaslatot a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Fürjes Pál kéri, szavazzanak a módosítással együtt a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 14 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

 

236/KH/2010.(XII.14.) számú határozat 
 

Tárgy:  Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. és az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. 

átalakításáról szóló koncepció és ütemterv meghatározása 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és a 105/KH/2010. (VI.24.) sz. határozat 1., 2. pontjaiban foglaltak 

alapján az alábbi döntést hozta: 

 

1. A Képviselő-testület az Önkormányzat gazdaságosabb, hatékonyabb 

feladatellátása érdekében az alábbi koncepciót fogadja el:   

 

1.1.  Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. és az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. 

által ellátott - városüzemeltetéssel és  sportlétesítmények kezelésével 

kapcsolatos - önkormányzati feladatokat 2011. április 1-jétől egy 

önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati intézmény keretében 

kívánja biztosítani. 

1.2. A sportlétesítmények kezelése, a sporttal kapcsolatos feladatok ellátása 



ezen intézményen belül egy önálló üzletágban kerül megszervezésre. 

1.3. A létrehozandó intézmény látja el a jövőben a temetőgondnoksággal, 

valamint a piac felügyelettel  kapcsolatos tevékenységeket, mely 

feladatkörök az ÓZDINVEST Kft-től elvonásra kerülnek. 

1.4. A lakásgazdálkodási feladatokat a nem lakás célú ingatlanokkal együtt, 

egy ingatlangazdálkodási üzletágban az ÓZDINVEST Kft. 

feladatellátásában kívánja biztosítani.  

 

2. Az intézmény alapításáról, az ÓZDINVEST Kft. és az ÓZDSZOLG 

Nonprofit Kft., valamint az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. 

tevékenységének módosításáról, továbbá az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. és 

az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. megszüntetéséről a Képviselő-testület a 

2011. február havi ülésén dönt, mely döntés előkészítés érdekében az alábbi 

átszervezési ütemtervet fogadja el: 

 

2.1. A létrehozandó új intézmény által ellátandó feladatokhoz meg kell 

határozni az intézmény szervezeti felépítését, létszám struktúráját.  

2.2. Fel kell mérni az átszervezéssel kapcsolatban felmerülő költségeket, 

ill. az átszervezés után jelentkező konkrét költségmegtakarításokat.  

2.3. El kell készíteni a létrehozandó intézmény 2011. évre várható bevételi-

kiadási tervét, meg kell határozni 2011. IV-XII. havi  költségvetési 

támogatási igényét.  

 

Felelős:  ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Határidő: 2011. január 20. 

 

2.4. Elő kell készíteni a gazdasági társaságok dolgozóinak közalkalmazotti 

státuszba történő átvételével kapcsolatos munkajogi dokumentumokat.  

Felelős:  ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal jogtanácsosa 

Határidő: 2011. január 25. 

 

2.5. A támogató szervezettel történő egyeztetést követően meg kell 

vizsgálni az ESZA program keretében megvalósuló „Erdősítési 

program” tovább folytatásának lehetőségét. 

Felelős:  ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 

PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. vezetője 

Határidő: 2011. január 25. 

 

2.6. Ki kell dolgozni a megszüntetésre kerülő nonprofit gazdasági 

társaságok végelszámolására vonatkozó javaslatot, ütemtervet, fel kell 

mérni a végelszámolás várható költségeit. 

Felelős:  ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 



PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. vezetője 

PH. Pénzügyi Osztály vezetője 

Határidő: 2011. január 31. 

 

2.7. Meg kell határozni az intézmény feladatellátásához kapcsolódó, a 

Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében megvalósítható 

értékteremtő és értékmegőrző feladatokat, az ehhez szükséges létszám 

igényeket, várható foglalkoztatási lehetőségeket. 

Felelős:  ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 

PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője 

Határidő: 2011. január 20. 

 

2.8. Számszerűsíteni kell az önkormányzati lakás és nemlakás célú 

ingatlanok egységes ingatlangazdálkodásával elérhető 

megtakarításokat. 

Felelős:  ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. vezetője 

PH. Pénzügyi Osztály vezetője 

Határidő: 2011. január 20. 

 

2.9. Meg kell határozni az intézmény feladatellátásához szükséges vagyoni 

kört, a vagyonhasználat biztosításának módját. 

Felelős:  ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 

PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. vezetője 

Határidő: 2011. január 25. 

 

2.10. El kell készíteni a létrehozandó új intézmény alapító okiratának, 

szervezeti és működési szabályzatának tervezetét. 

Felelős:  ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 

PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. vezetője 

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal jogtanácsosa 

Határidő: 2011. január 31. 

 

2.11. Elő kell készíteni az ÓZDINVEST Kft. alapító okiratának módosítását, 

valamint a lakáscélú ingatlanok üzemeltetésére vonatkozó szerződés 

tervezetét. 

Felelős:  ÓZDINVEST Nonprofit Kft. ügyvezetője 

PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. vezetője 

Határidő: 2011. január 31. 

 

2.12. Át kell tekinteni és módosításra elő kell készíteni az ÓZDSZOLG 

Nonprofit Kft. és az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. által kötött 

hosszú távú szerződéseket.  

Felelős:  ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 



Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője 

PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal jogtanácsosa 

Határidő: 2011. február 4. 

 

3. Elő kell készíteni Ózd Város Önkormányzata és az ÓZDSZOLG Nonprofit 

Kft. közötti – a városüzemeltetési feladatok 2011. I. negyedévi ellátására 

vonatkozó – Vállalkozási Keretszerződést, valamint meg kell határozni az 

Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2011. I-III. havi működéséhez szükséges 

költségvetési támogatást.  

Felelős:  ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője 

PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. vezetője 

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal jogtanácsosa 

Határidő: 2011. január 15. 

 

4. A Képviselő-testület az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. és az Ózdi Sportcentrum 

Nonprofit Kft. átalakításával kapcsolatos, a határozat 2. pontjában 

meghatározott feladatok koordinálására, ellenőrzésére ad-hoc bizottságot hoz 

létre, az alábbi személyek kijelölésével: 

- Vitális István elnök (3600 Ózd, Szent István út 33. fsz. 3.) 

- Kovács Attila tag (3600 Ózd, Mekcsey út 15.) 

- Tóth Pál tag (3600 Ózd, Újváros tér 7. 9/1.) 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: döntést követően azonnal 

 

20.) napirend 

 

Javaslat az Ózd, Árpád vezér út 20/C. sz. alatti, társasházi 8359/2/A/20 hrsz-ú 

„üzlethelyiség” funkciójú albetét megosztására 

 

Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol. Hozzáteszi, az anyag egy 

korábbi, közmeghallgatáson már felvetett kérdésről szól. Kiemeli, a javaslat 4. 

pontja tartalmazza az új albetétek műszaki kialakításának költségeit, melyet a 

vételárba vagy bérleti díjba kell majd beszámítani. 

 

Fürjes Pál megjegyzi, forgalomképessé kell tenni az ingatlant azért, hogy az 

önkormányzat a későbbiekben értékesíteni tudja. 

Kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 14 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

237/KH/2010. ((XII. 14.) számú határozat 



 

Tárgy: Az Ózd, Árpád vezér út 20/C. sz. alatti, társasházi 8359/2/A/20 hrsz-ú  

           „üzlethelyiség” funkciójú albetét megosztása 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 

 

1.) Ózd Város Önkormányzata a tulajdonában lévő, Ózd, Árpád vezér út 20/C. 

sz. alatti, ózdi belterületi 8359/2/A/20 hrsz-ú, „üzlet” megnevezésű ingatlan 

két önálló üzlethelyiségre történő, a határozat melléklete szerinti 

megosztását jóváhagyja.  

 

2.) Az ingatlan megosztást a társasházi alapító okirat módosításával az ingatlan 

nyilvántartásba be kell vezettetni. 

 

3.)  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a társasházi alapító 

okirat módosítás dokumentumainak aláírására. 

 

Felelős:  1-3..) pontok vonatkozásában: -előkészítésért 

                  PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 

             - módosított alapító okirat aláírásáért: 

             Polgármester 

Határidő:   2011. január 30. 

 

4.)   A megosztással létrejövő új albetétek műszaki kialakításának a költségeit  

elsősorban  a vételárba vagy bérleti díjba  történő beszámítással kell 

biztosítani. 

       Az albetétekben az átalakításokat a vevő vagy bérlő az ingatlan 

üzemeltetését ellátó ÓZDINVEST Kft. engedélyével és műszaki  

felügyelete mellett végezheti. 

 

Felelős:      4.) pont vonatkozásában: 

                  ÓZDINVEST Kft ügyvezetője 

Határidő:   értelemszerűen, az ingatlan nyilvántartási bejegyzést követően 

 

 

 

 
 



 

 

 



21.) napirend 

 

Javaslat az Ózd, Velence telep 25/3. szám alatti önkormányzati tulajdonú 

bérlakás bérbeadására 

 

Vitális István előadja, olyan előterjesztésről van szó, mely minta is lehet a 

közeljövőben. A „Munka és tanulás program” keretében a Velence telepen 3 db 

lakás került felújításra. A programban résztvevő személy kérelmet nyújtott be az 

önkormányzathoz, melyben igényt tartana az egyik általa is felújított lakás 

bérbevételére. A határozati javaslat három változatot tartalmaz, melyből a 

bizottság egyhangú szavazattal a „B” változatot javasolja elfogadásra, melynek 

az a lényege, hogy az óvadék 50%-át egy összegben, míg a másik felét 

részletekben kell megfizetni a bérleti díj időben történő megfizetése mellett. 

  

Fürjes Pál kéri, szavazzanak a határozati javaslat „B” változatának 

elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 14 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

 

238/KH/2010. (XII. 14.) számú határozat 

 

Tárgy: Az Ózd, Velence telep 25/3. szám alatti önkormányzati tulajdonú 

bérlakás bérbeadása 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület az Ózd, Velence telep 25/3. szám alatti, 1 szobás, 51 m
2
 

alapterületű, félkomfortos komfortfokozatú önkormányzati bérlakást Berki 

László, Ózd, Velence telep 18/1. szám alatti lakos részére - egyedi elbírálás 

alapján – 2010. december 20-tól 2015. december 19. napjáig biztosítja. 

Nevezett köteles 2010. december 20-ig egy összegben 64.000,- Ft-ot, majd ezt 

követően 2011. június 30-ig egyenlő részletekben 63.500,- Ft-ot, összesen 

127.500,- Ft óvadékot megfizetni.  

Nevezett köteles a licitlakbért és a fenntartási költségeket megfizetni. 

 

A Képviselő-testület felkéri az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 

az óvadék megfizetéséig a lakáshasználói megállapodást, az óvadék 

megfizetését követően a lakásbérleti szerződést a határozatnak megfelelően 

kösse meg. 

  

Felelős:  ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Határidő:  2010. december 20. 



 

 

22.) napirend 

 

Javaslat az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, illetve tulajdonába 

kerülő ingatlanok értékbecslését végző ingatlanforgalmi szakértők kiválasztására 

 

Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést, melyet egyhangú szavazattal, az alábbi módosításokkal fogadott 

el. A bevezető szövegben a szolgáltatások értékhatáránál bruttó 10 M Ft volt 

megnevezve, melyet nettó 8 M Ft-ra kell átjavítani, mert a törvény szerint nettó 

összeget kell meghatározni. Továbbá a pályázati felhívás első oldalán található 

szövegrészt a következőképpen kell módosítani: „A pályázó rendelkezzen e 

szolgáltatás tekintetében érvényesíthető, legalább 10 M Ft összegű, azon belül 2 

M Ft eseti érvényes szakmai felelősségbiztosítással…” Ennek az a lényege, 

hogy ne csak 10 M Ft-ról legyen szó, hanem nagyon fontos az is, hogy az eseti 

jelleg is minimum 2 M Ft legyen. A bizottság továbbá elfogadta, hogy a pályázó 

köteles a kiíró által összeállított pályázati dokumentációt 10.000,- Ft + ÁFA 

összegért megvásárolni. A pályázat benyújtásának feltételeinél, az 5. pontba a 

következő szövegrész kerüljön be: „ A pályázat kiírója egyszeri teljes körű 

hiánypótlási lehetőséget biztosít, a pályázat benyújtási határidejét követő 3 

munkanapon belül.” Megjegyzi, az önkormányzatnak nem érdeke, hogy a 

pályázóknak ne adjon hiánypótlási lehetőséget korlátozott határidő megadásával.  

 

Fürjes Pál megjegyzi, az Eseti Bizottság tagjait a későbbiekben fogják kijelölni. 

Majd kéri, szavazzanak a módosításokkal együtt a határozati javaslat 

elfogadásáról.  

 

A Képviselő-testület 14 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

 

239/KH/2010.(XII.14.) számú határozat 

 

Tárgy: Az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, illetve tulajdonába 

kerülő ingatlanok értékbecslését végző ingatlanforgalmi szakértők 

kiválasztása  

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

 

1. A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban lévő, illetve 

tulajdonába kerülő ingatlan-vagyonnal összefüggő szakértői feladatok 

2013. december 31. időpontig történő elvégzését legfeljebb 5 résztvevős 

keret megbízásával kívánja biztosítani.  



 

2. Ózd Város Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki Ózd Város 

Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól 

szóló 1/2009.(II.27.) számú önkormányzati rendeletének 8. sz. mellékletét 

képező Versenyeztetési Szabályzat alapján lefolytatandó eljárásra, az 

ingatlan-vagyon szakértők kiválasztására. A Képviselő-testület a pályázat 

részletes feltételeit a határozat 1. sz. mellékletében határozza meg. 

 

3. A nyilvános pályázat meghirdetését a Versenyeztetési Szabályzat alapján 

kell közzétenni. 

 

4. Az ingatlanforgalmi szakértők kiválasztására jelen határozat 2. sz. 

mellékletében foglalt minősítési szempontrendszer alapján az Eseti 

Bizottság tesz javaslatot.   

A pályázat érvényességéről és eredményességéről a Képviselő-testület dönt 

a borítékbontást követő rendes ülésén.  

 

5. A pályázatok elbírálását követően a nyertes ingatlanforgalmi szakértőkkel a 

keretszerződést jelen határozat 3. sz. mellékletében foglalt szerződés-

tervezet szerint kell megkötni a döntést követő 15 napon belül.  

 

 

Felelős:  1-5. pontok vonatkozásában: 

 a pályázatok értékeléséért: Eseti Bizottság 

a pályázat lebonyolításáért: PH. Településfejlesztési és Vagyongaz-

dálkodási Osztály vezetője 

keretszerződések aláírásáért: Polgármester 

 

Határidő: a pályázat lebonyolítására: 2011. január 31. 

 keretszerződés aláírására: értelemszerűen 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



239/KH/2010.(XII.14.) sz. határozat 1. sz. melléklete 

 

 

Pályázati felhívás 

 

 

Ózd Város Önkormányzata, mint kiíró (székhelye: 3600 Ózd, Városház tér 1.) nyilvános 

pályázatot hirdet a tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő ingatlanvagyonnal 

összefüggő ingatlanszakértői (értékbecslői) feladatok elvégzésére. 

 

Pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be természetes személyek és jogi személyiséggel 

rendelkező szervezetek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok. 

 

Pályázati feltételek: 

A pályázó vagy főfoglalkozású munkatársa rendelkezzen legalább középfokú ingatlan-

értékbecslői képesítéssel. 

A pályázó vagy főfoglalkozású munkatársa rendelkezzen ingatlanforgalmi szakértőként 

megszerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlattal. 

A pályázó szerepeljen a Megyei Ingatlanbecslők és Forgalmazók névjegyzékében. 

A pályázó rendelkezzen e szolgáltatás tekintetében érvényesíthető, legalább 10 M Ft összegű, 

azon belül 2 M Ft eseti  érvényes szakmai felelősségbiztosítással, vagy ennek hiányában 

adjon nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az eljárás nyerteseként történő kiválasztása esetén 

legalább ilyen összegű felelősségbiztosítást köt. 

A pályázó köteles a kiíró által összeállított pályázati dokumentációt 10.000 Ft + ÁFA 

összegért megvásárolni.  

 

A pályázatok elbírálásának, értékelésének szempontjai: 

A pályázat kiírója a megadott bírálati értékelési szempontok alapján a beérkezett pályázatok 

közül legfeljebb 5 legnagyobb pontszámot elért ingatlan-szakértővel kíván megbízási 

keretszerződést kötni az alábbi értékelési szempontok alapján: 

 

Bírálati szempontok 
Részszempontok 

súlyszámai 

1.) Az értékbecslésért fizetendő díj mértéke  60 

2.) Az értékbecslésre vállalt határidők 15 

3.) Az értékbecsléssel kapcsolatosan vállalt többlet szolgáltatások 10 

4.) A 10 M Ft feletti értékű ingatlan értékbecslésre vonatkozó 

referenciák 
5 

5.) A pályázó vagy főfoglalkozású munkatársának országos szakmai 

szervezeti tagsága 
10 

Összesen 100 

 

Adható pontszám: 1-10-ig. 

 

Ajánlattétel részletezése: 

A vállalkozási díj mértékét és a vállalt határidőt ingatlankategóriánként a pályázati felhívás 

mellékletében részletezettek szerint kell megadni.  

 

A pályázat tartalmazza: A pályázó nevét, címét, cégformáját, képviselőjét, a főbb azonosító 

adatokat. Ismertesse a tevékenység ellátásához szükséges kapacitások meglétét, az 

értékbecslésért fizetendő díj mértékét, az értékbecslésre vállalt határidőt, az értékbecsléssel 

kapcsolatos többletszolgáltatásokat, a 10 M Ft feletti értékű ingatlan értékbecslésre vonatkozó 



referenciákat, valamint amennyiben tagja országos szakmai szervezeteknek, annak hiteles 

igazolását. 

 

Ajánlati kötöttség időtartama: A pályázati benyújtási határidőt követő 60 nap. 

 

A szerződéskötés időtartama: A szerződéskötés napjától 2013. december 31-ig. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 20. 10
00

 óra.  

 

A pályázat benyújtásának feltétele: 

1.) A pályázatot géppel írva, cégszerűen aláírva, egy eredeti és egy másolati példányban, 

zárt borítékban, magyar nyelven kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a 

„Pályázat ingatlan-értékbecslésre” feliratot. 

2.) A pályázatot Ózd Város Önkormányzata Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Osztályán (3600 Ózd, Városház tér 1., 216-os iroda) kell leadni. 

3.) A pályázatok felbontása a benyújtási határidő időpontjában a Polgármesteri Hivatal új 

szárny II. emeleti 3. számú tárgyalótermében történik. A pályázatok bontása az Ózd 

Város Polgármestere által kijelölt öt fős eseti bizottság előtt történik. A pályázat bontása 

a pályázók részére nyilvános. 

4.) A pályázathoz csatolni kell hiteles másolatát annak a dokumentumnak (cégkivonat, 

vállalkozói engedély), amely igazolja, hogy az ajánlattevő tevékenységi körében 

szerepel az ingatlanszakértői tevékenység, valamint jogi személyek és jogi személyiség 

nélküli gazdasági társaságok esetében hiteles aláírási címpéldányt. 

5.) A pályázat kiírója egyszeri teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít, a pályázat 

benyújtási határidejét követő 3 munkanapon belül. 

6.) Postai késedelem esetén a késedelem kockázata a pályázót terheli. 

 

 

A pályázat elbírálása: 

A pályázatokat Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. 

 

A pályázat elbírálási időpontja: A pályázat benyújtási határidejét követő képviselő-testületi 

ülés időpontja. 

A kiíró fenntartja azt a jogát, hogy a legfeljebb 5 nyertes ajánlattevő valamelyikének 

visszalépése esetén jogosult a pályázat soron következő helyezettjével keretszerződést kötni. 

A pályázat érvénytelen, ha a pályázó a pályázati felhívásban foglalt határidőt nem tartja be, 

illetve a pályázati feltételeknek nem felel meg. 

A kiíró a pályázókat a bírálati döntést követő 8 munkanapon belül írásban értesíti. 

 

A pályázat nyertesei szerződéskötési jogot szereznek. 

 

A szolgáltatás ellenértékét Ózd Város Önkormányzata a szerződésben meghatározottak 

alapján, megrendelésenként a számla kézhezvételét követően legkésőbb 30 napon belül 

átutalással egyenlíti ki. 

 

Szerződéskötés: A pályázatokra vonatkozó döntést követő 15 napon belül. 

A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül 

eredménytelennek nyilvánítsa, vagy az elbírálásig visszavonja. 

A felhívás visszavonása esetén a kiíró a dokumentáció ellenértékét visszafizeti. 

 

A pályázati dokumentáció átvételével kapcsolatos információ: 

A dokumentáció a pályázat benyújtási határidejéig, telefonon történt előzetes egyeztetés után 



(telefonszám: 06-46/574-139 vagy 06-30/303-4454), az átutalási bankbizonylat bemutatását 

követően átvehető munkanapokon 8,00 – 12,00 óráig az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal 

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály (3600 Ózd, Városház tér 1.) 216. sz. 

irodájában. (számlaszám: OTP Bank NyRt. 11734121-15350088). Az átutalásnál a közlemény 

rovatba kérjük szíveskedjenek beírni az alábbi szöveget: „Értékbecslői pályázat”. 

 

Ózd Város Önkormányzata 

 



Pályázati felhívása melléklete 

 

A vállalkozási díj mértéke ingatlankategóriánként 

 

Megnevezés 
Bruttó 

Ft+ÁFA) 

Határidő 

(munkanap) 

Lakáscélú ingatlanok     

 - lakások     

 - családi házak     

 - társasház     

Nem lakáscélú ingatlanok     

 - 40 m
2
-ig     

 - 41 - 100 m
2
-ig     

 - 101 - 1000 m
2
-ig     

 - 1001 m
2
 felett     

Mezőgazdasági művelési ágba tartozó ingatlanok     

 - minden művelési ág (erdő kivételével)     

 - erdő művelési ág     

Beépítetlen területek     

 - 500-ig     

 - 501 - 1000 m
2
-ig     

 - 1001 - 2000 m
2
-ig     

 - 2001 m
2
 felett     

Egyéb ingatlanok     

 - 100 m
2
-ig     

 - 101 - 1000 m
2
-ig     

 - 1001 - 2000 m
2
-ig     

 - 2001 m
2 
felett     

 



 

239/KH/2010.(XII.14.) sz. Határozat 2. sz. melléklete 

 

Bírálati szempontok az ingatlan-értékbecslésre kiírt nyilvános pályázat elbírálásához 

 

Bírálati szempontok 

Részszem-

pontok 

súlyszámai 

Pályázó 1. Pályázó 2. Pályázó 3. Pályázó 4. Pályázó 5. 

Értékelési 

pontszám 

(1-10-ig) 

Ért. pontsz. 

és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

(1-10-ig) 

Ért. pontsz. 

és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

(1-10-ig) 

Ért. pontsz. 

és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

(1-10-ig) 

Ért. pontsz. 

és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

(1-10-ig) 

Ért. pontsz. 

és 

súlyszám 

szorzata 

1.) Az értékbecslésért fize-

tendő díj mértéke 
60           

2.) Az értékbecslésre vállalt 

határidők 
15           

3.) Az értékbecsléssel 

kapcsolatban vállalt 

többletszolgáltatások 

10           

4.) A 10 M Ft feletti értékű 

ingatlan értékbecslésre 

vonatkozó referenciák  

5           

5.) A pályázó vagy főfog-

lalkozású munkatársá-nak 

országos szakmai 

szervezeti tagsága 

10           

Összesen: 100           

 

Megjegyzés: Adható pontszám: 1-10-ig. 

 



239/KH/2010.(XII.14.) sz. Határozat 3. sz. melléklete 

 

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 

 

 

mely létrejött egyrészről az Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1., adószám: 

………., bankszámlaszám: ………….) képviseli Fürjes Pál polgármester, mint Megrendelő – 

másrészről az …………….. (cím: ………………., adószám: …………….., bankszámlaszám: 

…………………………, cégjegyzékszám: Cg. ………………..) képviseli …………….., 

mint Vállalkozó között alulírott helyen és napon az alábbiak szerint: 

 

5. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés aláírásának napjától 2013. december 31. napjáig 

jelen szerződésben foglalt feltételekkel áll Ózd Város Önkormányzatának rendelkezésére 

az Önkormányzat tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő ingatlanok forgalmi 

értékbecslésének elkészítésére a …/KH/2010. (...) sz. határozattal elfogadott pályázata 

alapján. 

 

6. Az egyes értékbecslések elkészítését a Vállalkozó a Megrendelő egyedi, írásos 

megrendelése alapján végzi el. Megrendelők: az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal 

illetékes osztályai. 

 

7. Az egyes értékbecslések elengedhetetlen formai és tartalmi követelményeinek előírásait 

jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

8. A vállalkozási díj mértéke ingatlankategóriánként a vállalkozási keretszerződés 2. sz. 

melléklete tartalmazza. 

   

5. Vállalkozó az egyes megrendeléseket az ajánlatában szereplő határidőn belül, a 

megrendeléstől számított ….. nap alatt köteles elvégezni. Amennyiben a megrendelésben 

foglalt ingatlanok nagy száma,vagy más ok miatt Vállalkozó nem képes ezen határidő 

betartására, azt legkésőbb a megrendelés kézhezvételétől számított következő 

munkanapon köteles Megrendelő felé jelezni. 

 

6. Megrendelő a szolgáltatás ellenértékét, megrendelésenként a Vállalkozó számlájának 

kézhezvételét követően legkésőbb 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. 

 

7. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő elvárásai alapján a megrendelést 

az ingatlanok kezelésére, üzemeltetésére kijelölt szervezettel együttműködve teljesíti. 

 

8. Felek megállapodnak abban, hogy az értékbecslésekben foglalt információkat kizárólag a 

jogos érdekekkel rendelkező – előzetesen egyeztetett – harmadik személynek adhatnak át 

a másik fél üzleti sérelme nélkül. 

 

9. A Megrendelő a megrendeléssel egyidejűleg Vállalkozó rendelkezésére bocsátja az 

ingatlanok tulajdoni lapjának beszerzéséhez szükséges tulajdonosi kérelmet. 

További részletes információk megszerzése céljából a PH. Építéshatósági és Műszaki 

Osztályán betekintésre rendelkezésre állnak az ingatlanok felépítményének alaprajzai, 

valamint az ingatlanok jogerős építési engedélyeihez csatolt műszaki leírások és 

tervrajzok 

 



13. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés nem szerződésszerű teljesítéséből 

eredő kárát Megrendelő elsősorban a Vállalkozó által kötött, a szerződés tárgyát képező 

szolgáltatás tekintetében érvényesíthető felelősségbiztosításából fedezi. Jelen rendelkezés 

ugyanakkor nem zárja ki, hogy a Megrendelő a felelősségbiztosításon túl kárát más jogi 

úton is érvényesíthesse. 

 

14. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a megrendelések elmaradása esetén Megrendelő felé 

semmifajta igénnyel vagy követeléssel nem élhet. 

 

15. A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést bármelyik fél 30 napos határidővel 

indokolási kötelezettség nélkül felmondhatja. 

 

16. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

 

 

Jelen szerződést felek elolvasás, megértés és kölcsönös értelmezés után mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Ó z d, ……………………………….  

 

 

 

 ………………………………. ……………………………… 

 Vállalkozó Ózd Város Önkormányzata  

  képviseletében 

  Fürjes Pál 

  polgármester 

  Megrendelő  



Vállalkozási keretszerződés 1. sz. melléklete 

 

 

Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokkal kapcsolatos ingatlanforgalmi szakértői 

megbízások tartalmi és formai követelményei, szakmai elvárásai 

 Az ingatlan pontos megjelölése: (meg kell egyeznie az ingatlan-nyilvántartás adataival) 

Az értéket befolyásoló körülményeket rögzíteni kell (pl. használatra vonatkozó tények, 

osztatlan közös tulajdon esetén a használati megállapodás tények, értékesítés tárgyát nem 

képező vagyonelemek adatai, idegen tulajdon, stb.). 

 Ingatlan-nyilvántartási adatok: 

Meg kell egyeznie a tulajdoni lap másolat adataival. 

 Alapterületi adatok: 

Rögzíteni kell a telek, az épület és egyéb felépítmények bruttó-nettó összesített adatait 

(kerítés hossza, térburkolatok, stb.), valamint részletezni az értékesítésre kerülő egyéb 

technikai adatokat (pl. épületgépészet) ha van ilyen. 

 Tulajdoni és használati viszonyok: 

A tényleges tulajdoni és használati viszonyokat részletezni. 

 Megközelíthetőség, fekvés: 

Térségre és településen belül részletezni szükséges. 

 Helyi építési előírások, szabályozási terv: 

Mellékelni kell a vonatkozó előírásokat, illetve azok kivonatait, ezen kívül ezeket 

tényszerűen értékelni is szükséges. 

 Építészeti jellemzők: 

Szöveges megállapításon túlmenően – amennyiben indokolt – célszerű táblázatban is 

rögzíteni a tényeket. 

 Műszaki állapot részletes leírása: 

A telekre, épület(ek)re, építmény(ek)re bontva kell részletezni. 

 Az épületek és építmények alaprajza vagy szintenkénti helyiség-kimutatás: 

Helyiség kimutatást indokolt esetben célszerű táblázatban is összefoglalni. 

 Közművek leírása: 

Nem elégséges a közművekre vonatkozó igen – nem válasz. Részletezni kell valamennyi 

közműre vonatkozó csatlakozás tényét, vagy hiányát, ha van, hol van, közvetlen vagy 

közvetett csatlakozással rendelkezik, annak mértéke (tényadat, vagy feltételezés), mérése 

megoldott-e és hol. Felépítményes ingatlanok esetében mely épületek és építmények 

milyen közműellátottsággal rendelkeznek az ingatlanon belül. 

 Műszaki és hasznosíthatósági jellemzőkre való utalás: 

Értékbecslő ez irányú határozott megállapítása, annak részletezése szükséges a térségi és 

település jellemzőinek figyelembevételével az ingatlan adottságainak megfelelően. 

 Értékképzés legalább két módszerrel: 

Az alkalmazott értékképzési módszerek esetében az értékképzést megalapozó fajlagos 

kiinduló adatot meghatározó alapadatokat és szempontokat dokumentáltan kell rögzíteni. 

Részletezni szükséges a fajlagos kiinduló adatokat befolyásoló, az adott ingatlanra 

vonatkozó tényeken alapuló szempontokat, mely alapján kerül meghatározásra az adott 

ingatlan becsült nettó forgalmi értéke, azon belül részletezve a földterület és a 

felépítmény értéke. Mindkét esetben pontosan meghatározandó a forgalmi adó és annak 

mértéke. 

 Fotódokumentáció: 

Az ingatlant szemléletesen bemutató eredeti felvételeket mellékelni kell. 

 Az itt fel nem sorolt, de a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki 



értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII.1,) sz. 

PM rendeletben, illetve a termőföld hitelbiztosítéki értéke meghatározásának módszertani 

elveiről szóló 54/1997. (VIII.1.) sz. FM rendeletben előírt kellékek az ingatlan 

jellemzőinek megfelelő alkalmazásával. 

 Több ingatlan együttes értékelésekor – összetartozó, egy tételben történő értékesítés 

esetében – az értékbecslésben valamennyi követelményt helyrajzi számonként kell 

teljesíteni. 

 



 

Vállalkozási keretszerződés 2. sz. melléklete 
 

 

A vállalkozási díj mértéke ingatlankategóriánként 

 

Megnevezés 
Bruttó 

Ft+ÁFA) 

Határidő 

(munkanap) 

Lakáscélú ingatlanok     

 - lakások     

 - családi házak     

 - társasház     

Nem lakáscélú ingatlanok     

 - 40 m
2
-ig     

 - 41 - 100 m
2
-ig     

 - 101 - 1000 m
2
-ig     

 - 1001 m
2
 felett     

Mezőgazdasági művelési ágba tartozó ingatlanok     

 - minden művelési ág (erdő kivételével)     

 - erdő művelési ág     

Beépítetlen területek     

 - 500-ig     

 - 501 - 1000 m
2
-ig     

 - 1001 - 2000 m
2
-ig     

 - 2001 m
2
 felett     

Egyéb ingatlanok     

 - 100 m
2
-ig     

 - 101 - 1000 m
2
-ig     

 - 1001 - 2000 m
2
-ig     

 - 2001 m
2 
felett     

 

 

 

 

 



23.) napirend 

Javaslat a Sajóvölgye Mg. Általános Szövetkezet V.a. tulajdonában lévő 

ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételére 

 

Fürjes Pál megjegyzi, az anyag már került egyszer a testület elé, de a 

megváltozott helyzetek, körülmények miatt újra szükséges tárgyalni.  

 

Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalva az 

anyagot az „A” változat elfogadását javasolja azzal, hogy célszerű elfogadni a 

felajánlást.  

 

Obbágy Csaba kiemeli, mint területi képviselő szintén egyetért a határozati 

javaslat „A” változatának elfogadásával.  

 

Fürjes Pál kéri, szavazzanak a határozati javaslat „A” változatának 

elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 14 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

 

240/KH/2010.(XII.14.) számú határozat 

 

Tárgy: A Sajóvölgye Mg. Általános Szövetkezet V.a. tulajdonában lévő 

ingatlanok önkormányzati tulajdonba vétele 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

 

1. Ózd Város Önkormányzata a Sajóvölgye Mg. Általános Szövetkezet V.a. 

(3653 Sajópüspöki, Kossuth u. 36.) kijelölt végelszámolója által 1.000,-Ft-

os eszmei áron felkínált ingatlanokat elfogadja. 

 

Hrsz 
Terület 

ha          m
2
 

Megnevezés 

4061/3 1.591 beépítetlen ter. 

096 512 út 

0110 3.140 út 

0121 4.919 út 

02033/19 2      1.866 szemétlerakó 

02062/63 8.259 szemétlerakó 

 

 



A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás 

aláírására. 

 

Felelős: A Pro Alkusz Kft. tájékoztatásáért és megállapodás 

előkészítéséért: 

 PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 

 Megállapodás aláírásáért: Polgármester 

 

Határidő: 2010. december 20. 

 

2. Képviselő-testület az Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a 

vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 1/2009. (II.27.) sz. rendelet 20. 

§. (3) bekezdése alapján a 4061/3 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű 

ingatlant forgalomképes, a 096, 0110 és 0121 hrsz-ú út megnevezésű 

ingatlanokat törzsvagyonná, ezen belül forgalomképtelen, a 02033/19 és a 

02062/63 hrsz-ú szemétlerakó megnevezésű ingatlanokat korlátozottan 

forgalomképes vagyontárggyá nyilvánítja.  

Ezen változást a soron következő vagyonrendelet módosításakor át kell 

vezetni. 

 

Felelős:  PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 

 

Határidő: értelemszerűen 

 

3. A Képviselő-testület az 1. pontban megjelölt ingatlanokat az 

önkormányzati tulajdonba kerülés időpontjától határozatlan időtartamra az 

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. üzemeltetésébe adja. 

 

4. Az 1. pontban megjelölt hulladéklerakók felszámolására pályázati 

lehetőséget kell felkutatni. 

 

Felelős: ÓDSZOLG Nonprofit Kft ügyvezetője 

 PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 

 

Határidő: értelemszerűen, illetve folyamatosan 

 

 

24.) napirend 

 

Javaslat az Ózdi Távhő Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására 

 

Fürjes Pál közli, a közelmúltban ügyvezetőcserét hajtottak végre, melynek 

kapcsán a testületnek tárgyalnia kell az előterjesztést. 



Galanics Ferenc elmondja, a Felügyelő Bizottság 2010. november 23-án 

megalakult, ahol elfogadásra került a bizottság ügyrendje. 

 

Fürjes Pál kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 14 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

 

241/KH/2010.(XII.14.) számú határozat 

 

Tárgy: Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága 

 Ügyrendjének jóváhagyása 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az Ózdi Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának e határozat 

mellékletét képező Ügyrendjét jóváhagyja. 

 

 

Felelős: Ózdi Távhő Kft. FB-elnök 

Határidő: folyamatos 

 
 

 

 



241/KH/2010.(XII.14.) sz. Határozat melléklete 
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25.) napirend 

 

Javaslat Ózd Város Önkormányzatának az iparosított technológiával épült 

lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítása, korszerűsítése 

támogatására meghirdetett 2008. évi pályázati felhívásra hozott bizottsági 

határozat jóváhagyására 

 

Vitális István felhívja a figyelmet arra, hogy a kiküldött meghívóhoz képest nem 

határozat módosításáról van szó, hanem bizottsági határozat jóváhagyásáról. 

Hozzáteszi, a mai napon már volt egy rendeletmódosítás, és valószínűleg ez lesz 

az utolsó olyan előterjesztés, mely hiányos rendelet értelmezéséből adódott. A 

mostani javaslat 190.250,- Ft támogatási különbözet iránti igény biztosítását kéri 

az Ózd, Szent I. út 5. sz. alatti társasház részére, mely a közmeghallgatáson már 

elhangzott kérést tartalmazza. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta 

az anyagot és egyhangúlag elfogadásra javasolja.   

 

Fürjes Pál megjegyzi, a határozati javaslat már tartalmazza a jóváhagyást. Kéri, 

szavazzanak az elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 14 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

 

242/KH/2010. (XII. 14.) számú határozat 

 

Tárgy: Ózd Város Önkormányzatának az iparosított technológiával épült 

lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítása, 

korszerűsítése támogatására meghirdetett 2008. évi pályázati felhívásra 

hozott bizottsági  határozat jóváhagyása 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

 

A Képviselő-testület - méltányolva a 11. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 

lakásainak panelprogramból történő energia-megtakarítást eredményező 

felújítása terén kifejtett munkáját - úgy határoz, hogy az Ózd, Szent István út 5. 

sz. alatti épület (hrsz: 8314) esetében az épület lakóközösségének a 190.250 Ft 

támogatási különbözet iránti igényét elfogadja.  

E döntésnek megfelelően a Képviselő-testület a 171/GFB-VÜB-PB/2008. 

(IX.03.) sz. határozat alapján a Lakásfenntartó Szövetkezet részére megítélt 

4.750.000,- Ft összegű támogatás teljes összegét biztosítja, a bizottsági 
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határozatban foglalt döntést jóváhagyja.  

 

Felelős: a támogatás átutalásáért:  

                PH. Pénzügyi Osztály vezetője 

Határidő: 2010. december 31. 

 

26.) napirend 

 

Javaslat a vízterhelési díj áthárításának módjára 

 

Bíró Ferenc elmondja, az Ózdi Vízmű Kft a szennyvíztisztító telep vegyszeres 

tisztítási technológia hatásfokának eredményes növelésével elérte azt, hogy a 

2010-ben fizetett vízterhelési díjat – mely 8 Ft/m3 volt – 2011-re 50%-kal 

csökkenteni tudja. Ennek ismeretében a testületnek javasolja a 4 Ft/m3+Áfa díj 

elfogadását.  

 

Tóth Pál elmondja, az előterjesztést a Vízmű Kft. Felügyelő Bizottsága is 

megtárgyalta, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol. Felhívja a figyelmet arra, 

hogy a Vízmű Kft. eredményes munkájának köszönhetően kerülhetett sor a 

csökkentésre.  

 

Vitális István közli, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést, melyet egyhangú szavazattal támogat. 

 

Fürjes Pál kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 14 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 

hozza:  

 

243/KH/2010. (XII. 14.) számú határozat 

 

Tárgy: A vízterhelési díj áthárításának módja  

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

 

Ózd Város Önkormányzata a 270/2003. (XII.24.) sz. kormányrendelet 7.§ (1) 

bekezdésében biztosított egyetértési jogát gyakorolva elfogadja, hogy 2011-ben 

4,00 Ft/m
3
 + ÁFA vízterhelési díjat az Ózdi Vízmű Kft. a szolgáltatást 

igénybevevőkre áthárítson.  

 

A vízterhelési díj áthárítását az Ózdi Vízmű Kft. számlázási rendjének 

megfelelően havonta érvényesíti.  
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Felelős: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője 

 

Határidő: értelemszerűen 

 

27.) napirend 

 

Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. válságtervére a 2010-2011. évi téli 

rendkívüli hóhelyzet esetére 

 

Vitális István két módosításra szeretné felhívni a figyelmet. Az egyik a 

hóeltakarításban résztvevő Multicar gépjármű útvonaltervére vonatkozik, ahol 

kérésként hangzott el, hogy kerüljenek beillesztésre Uraj mellékutcáit tekintve a 

Székely B. utca – Tormás utca, illetve Susa mellékutcái is. A kérést az 

előterjesztő is támogatja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság pedig már ezzel a 

javaslattal fogadta el a tervet. A másik módosítást, mely a határozati javaslat 2. 

ponttal történő kiegészítése, szintén támogatja az előterjesztő és a bizottság is. 

Majd ismerteti a 2. pont szövegét: „A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármester, hogy az 1.pontban elfogadott válságterv életbe léptetése esetén az 

abban részletezett feladatok végrehajtását biztosító többlet költségek kifizetését 

2.000 e Ft összeg erejéig engedélyezze. Amennyiben a rendkívüli hóhelyzet azt 

indokolja, további többlet költségek kifizetését a polgármester a Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottság előzetes jóváhagyásával engedélyezheti.” Megjegyzi, 

ennek a módosításnak az a lényege, hogyha rendkívüli hóhelyzet alakul ki, 

operatív módon, gyorsan lehessen a forrásokat biztosítani.  

 

Fürjes Pál kéri, szavazzanak a kiegészítésekkel együtt a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 14 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

 

244/KH/2010.(XII.14.) számú határozat 

 

Tárgy: Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. válságterve a 2010-2011. évi téli   

rendkívüli hóhelyzet esetére 

 

 

1. A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a jelen 

határozat mellékletét képező „Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. válságterve 

a 2010-2011. évi téli rendkívüli hóhelyzet esetére” programot jóváhagyja. 
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Felelős: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Határidő: értelemszerűen 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban 

elfogadott válságterv életbe léptetése esetén az abban részletezett 

feladatok végrehajtását biztosító többlet költségek kifizetését 2.000 e Ft 

összeg erejéig engedélyezze. Amennyiben a rendkívüli helyzet azt 

indokolja, további többlet költségek kifizetését a Polgármester a Pénzügyi 

és Gazdasági Bizottság előzetes jóváhagyásával engedélyezheti.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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244/KH/2010. (XII. 14.) sz. határozat melléklete 

 

 

Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. válságterve a 2010-2011. évi téli rendkívüli 

hóhelyzet esetére 
 

1. A program készült  
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 207/KH/2010. (XI.04.) számú határozata 

2. pontja alapján, az Önkormányzat tulajdonában és az ÓZDSZOLG NONPROFIT KFT. 

kezelésében álló utak, közterületek téli rendkívüli hóhelyzet esetén szükséges 

akadálymentesítésének végrehajtására. A válságterv Ózd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 207/KH/2010.(XI.4.) sz. Határozat 1. pontjában jóváhagyott 2010-2011 

évi téli felkészülési programban meghatározott utakra terjed ki. A 2010-2011. évi téli 

felkészülési programban és annak mellékleteiben hivatkozott központi és helyi rendeletek 

előírásai a válságterv életbe lépése esetén is alkalmazandók.  

 

2. A terv készítésének célja  
 

Az Ózdszolg N. Kft erőforrásai átlagos téli időjárási helyzet kezeléséhez elégségesek. Fel kell 

készülni arra, hogy az átlagostól lényegesen kedvezőtlenebb hóhelyzet esetén a meglévő 

erőforrások koncentrálásával, illetve a szükséges többlet erőforrások bevonásával a város 

működőképessége biztosított legyen, a közutak gépjárműforgalmában, a gyalogos közlekedési 

útvonalakon az elkerülhetetlenül kialakult akadályok a lehető legrövidebb időn belül 

elhárításra kerüljenek. Az ennek érdekében szükséges feladatok tevékenységenként 

részletezve az alábbiak:  

 

3. Válságterv életbe léptetése 
 

Ózd Város Önkormányzatának a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal 

összefüggő tevékenységéről szóló 1992. évi 16. sz. rendelet téli síkosságmentesítés esetén 

szükséges teendőket szabályozó 5. § (6) bekezdése szerint rendkívüli helyzet esetén a 

polgármester az 5. §-ban foglaltaktól eltérően rendelkezhet (Ld. 1. sz. melléklet). Ennek 

érdekében az Ózdszolg NKft diszpécsere  a térségre jelzett rendkívüli hóhelyzet veszélye 

esetén – amennyiben a meteorológiai előrejelzések nagyobb mérvű havazást jeleznek a 

térségre (narancs, vagy ettől magasabb fokozatú riasztás), vagy a lehullott hómennyiség 

meghaladja a 15 cm-t – köteles azonnal értesíteni a polgármestert. A körülmények alapján a 

polgármester a téli válságterv életbe léptetését elrendelheti.  

Ettől az időponttól a helyzet normalizálódásáig a 2010-2011. évi téli felkészülési terv helyett a 

2010-2011. évi téli válságterv intézkedéseit kell alkalmazni.  

 

 

4. Gépek, járművek, egyéb eszközök rendelkezésre állása 

 

Rendkívüli helyzet kezeléséhez az Ózdszolg NKft gépparkját külső vállalkozók gépeivel kell 

kiegészíteni. A vállalkozókkal szerződést kell kötni, melyben meg kell határozni a bevonandó 

gépek típusát, a rendelkezésre állás határidejét, a rendkívüli helyzet esetén értesítendő 

személy nevét, elérhetőségét, a vállalkozó által hómentesítendő útvonalat, a vállalási díjat.  

Külső vállalkozókkal kiegészítve rendkívüli helyzetben az alábbi gépi erőforrások állnak 

rendelkezésre 
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Ózdszolg NKft gépei :  

- 3 db szóró gépjármű hóekével, 

- 1 db MTZ 555/E billenős pótkocsival, 

- 1 db ZETOR 6045 tolólappal, sószóróval, 

- 1 db Hyundai fix platós gépjármű, 

- 1 db KIA fix platós gépjármű, 

- 1 db MAZDA műhelykocsi, 

- 1 db RÁBA 19 tolólapos gép pótkocsival 

- 1 db MTZ EO 2621/B típusú rakodó és tolólapos gép, 

- 1 db FAY 555 rakodó és tolólapos gép 

- 1 db CATERPILLAR homlokrakodó. 

 

Külső vállalkozók gépei :  

- 1 db KOMATSU földmunkagép toló, rakodólappal (Ózdi Víz-és Csatornamű Kft) 

- 1 db Caterpillar 428B árokásó-homlokrakodó gép (Pallagi Kft) 

- 2 db IFA billenőplatós tehergépjármű (Pallagi Kft) 

- 1 db FIAT HITACHI homlokrakodó (HONOR PLUSZ Kft) 

- 1 db O&K MH6 forgó kotró (HONOR PLUSZ Kft) 

- 1 db KAMAZ 12 to billenős teherautó (HONOR PLUSZ Kft) 

- 1 db 24 to nyerges billenős szerelvény (HONOR PLUSZ Kft) 

 

Felelős : NKft gépei műszaki állapotáért : Hancsovszki Lajos szerviz üzem vezetője 

Szerződéskötésért külső vállalkozókkal : Tokárné Veréb Katalin gazdasági igazgató,    

Ivacs Gyula műszaki igazgató 

              Külső vállalkozó berendeléséért, gépek irányításáért : diszpécser 

 

Határidő : szerződéskötésre 2010. december 15., egyébként folyamatos, illetve a rendkívüli 

helyzet várható kialakulását megelőző 24 óra 

 

 

5. Szükséges mennyiségű és összetételű szóróanyag és egyéb eszközök biztosítása 

 

2/1. Többlet szóróanyag beszerzése nem szükséges, mivel rendkívüli havazás esetén a 

havazás ideje alatt csak hótolás végezhető, a szórást csak a havazás elálltát követően lehet 

elkezdeni.  

 

2/2. Többlet eszköz-szükséglet :  a kézi úttisztítással érintett területeken szükséges többlet 

létszám foglalkoztatásához az alábbi eszközöket be kell szerezni 

- nyelezett lapát   50 db 

- hólapát   50 db 

- vesszőseprő   100 db 

 

Felelős :  Tokárné Veréb Katalin gazdasági igazgató 

Határidő : a rendkívüli helyzet várható kialakulását megelőző 24 óra 

 

2/3. Utcai sótároló edények és depóniák 

Ellenőrizni kell az edények és depóniák feltöltését, ha szükséges az utántöltést el kell végezni. 

 

Felelős : Konyha Csaba üzemvezető 

Határidő : a rendkívüli helyzet várható kialakulását megelőző 24 óra 
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6. Közreműködő dolgozók eligazítása, beosztása, feladatai 

 

6/1. A végrehajtás feladatai 

A polgármester rendelkezése alapján életbe léptetett téli válságterv idején az operatív 

feladatok irányítását a városüzemeltetési üzem vezetője végzi. A munkák helyzetéről napi 

rendszerességgel beszámol, a szükséges tennivalókat egyezteti az ügyvezetővel, a problémák 

kialakulását haladéktalanul jelzi a polgármesternek és az ügyvezetőnek. 

 

A rendkívüli helyzetről a konfliktusok mérséklése, az együttműködés megteremtése 

érdekében a médián keresztül folyamatosan tájékoztatni kell a város lakosságát. 

Közleményben fel kell hívni a figyelmet a várható veszélyekre, a követendő magatartásra (Ld. 

Válságterv 3.sz. melléklete). 

 

Listát kell készíteni a tervben szereplő, a válsághelyzet idején értesítendő személyek, 

vállalkozások telefonszámáról, és azt jól láthatóan és elérhetően a diszpécser helyiségben ki 

kell helyezni 

 

6/2. Diszpécser feladatai:  

 

- Jelzi a rendkívüli helyzet kialakulásának veszélyét a polgármester, az Ózdszolg NKft 

ügyvezetője és városüzemeltetési üzem vezetője felé. 

- Rendkívüli helyzet elrendelése esetén értesíti a bevonható külső vállalkozókat. 

- Értesíti (készenlétbe helyezi) a gépkocsi szerelőket, az esetleges meghibásodás 

azonnali elhárítása érdekében. 

- Irányítja a hóeltakarítási munkákat. 

- Fogadja a külső segélykéréseket, indokolt esetben haladéktalanul intézkedik annak 

elhárítására. 

- Sürgős esetben soron kívül intézkedik a mentő, tűzoltóság, rendőrség részére járható 

útvonal biztosítására. 

- Jelzi a kézi úttisztítás rendkívüli hómunkások alkalmazásával való megerősítésének  

szükségességét a városüzemeltetési üzem vezetője felé.  

- Jelzi a hó elszállításának szükségességét a kijelölt helyekre (Vadvirág mögötti 

záportározó területe, Falu térségében az Ady Endre út patakpart mellett lévő 

közterület, Bolyki temetővel szemben lévő közterület) a városüzemeltetési üzem 

vezetője felé. 

 

6/3. Gépek útvonalának meghatározása :  

 

- Rendkívüli hóhelyzet esetén a gépi és kézi erőket elsődlegesen a város működése 

szempontjából meghatározó helyekre kell koncentrálni. Biztosítani kell a 

tömegközlekedési útvonalakat, elsőbbséget kell biztosítani, hogy a mentők, tűzoltóság, 

rendőrség gépjárművei rendeltetési helyükre érjenek.  

- Folyamatos havazás esetén csak hótolás végezhető  az Ózdszolg NKft és a külső 

vállalkozók gépeivel. A gépek a meghatározott útvonalakon folyamatosan 

közlekednek. A hóesés megszűnését követően az Ózdszolg NKft gépei megkezdik a 

szórást. 

- Az elfogadott 2010-2011. évi téli felkészülési terv 7. sz. mellékletében meghatározott 

útvonal helyett a rendelkezésre álló járművek a 2010-2011.évi téli válságterv 2. sz. 

mellékletében meghatározott útvonalon közlekednek. Az útvonalak kialakításának 

fontosabb szempontjai :  
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o A hótolást végző gépek folyamatos munkával minél rövidebb idő alatt 

biztosítsák a járható utakat, útvonaluk lefedje a város teljes területét. 

o Az Ózdszolg N. Kft autói a város központi részein dolgoznak. A nagyobb 

járművek (IVECO és az IFA ) 1. fokozatban a kiemelt fontosságú utakat, és a 

busz útvonalakat tisztítják, 2 fokozatban – ha az útviszonyok engedik – 

munkaterületük kibővül a város egyéb forgalmas területein történő hótolással. 

A kisebb járművek (Multicar, Zetor) a nagyobb gépekkel nem járható szűkebb, 

meredek utakon hómentesítenek. 

o A vállalkozók telephelyük szerint Csépány és Somsály, Tábla és Sajóvárkony, 

Táncsics telep és a Falu térségében végzik a hótolást. 

 

- Kézi hótakarítás során elsődlegességet élveznek a városon belüli buszmegállók, a 

veszélyes, nagy forgalmú lépcsők, járdák, gyalogos átkelőhelyek. A tisztítást a 2010-

2011. évi téli felkészülési program 8. sz. melléklete szerint kell végezni. Szükség 

esetén a meglévő létszámot rendkívüli hómunkások alkalmazásával, egyszerűsített 

foglalkoztatás keretében  meg kell erősíteni.  

 

Felelős : Konyha Csaba üzemvezető, ügyeletes diszpécser 

Határidő : szükség szerint, illetve folyamatos 

 

 

7. A mentesítés várható többlet költségei  

 

- külső vállalkozók vállalkozói díja (3 hótoló gép/24 óra) 540 e Ft 

- alkalmi hómunkások munkabére és annak  

   járulékai (24 óra - 50 fő/műszak)   540 e Ft 

- szerszámok   250 e Ft 

 

 

Megjegyzés : a költségek a külső vállalkozók hótoló gépeinek 24 órás igénybevételére, illetve 

50 fő/műszak rendkívüli hómunkás 24 órás egyszerűsített foglalkoztatására vonatkoznak. A 

teljes költséget a válsághelyzet fenntartásának időtartama alatt az igénybe vett napok és a fenti 

napi költségek szorzata adja.   
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Válságterv 1. sz. melléklete 

 

AZ ÓZDSZOLG NONPROFIT KFT. 

VÁLSÁGTERVE A 2010-2011. ÉVI TÉLI RENDKÍVÜLI HÓHELYZET 

ESETÉRE 
 

 

„KIVONAT” 

Ózd Város Önkormányzatának 

1992. évi 16. sz. rendelete   

a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységéről 

 
Téli síkosságmentesítés 

 

5. §. 

 

(1) Síkosság elleni védekezéshez nártriumklorid tartalmú szereket csak 

környezetkímélő anyagokkal (homok, zúzalék stb.) keverve szabad használni. 

(2) Parkok területén, élővízfolyások mentén, díszburkolaton, hidakon kloridtartalmú 

anyagok használata tilos. 

(3) A járdáról, útról a havat úgy kell letakarítani, illetve azt tárolni, hogy a víz 

elvezetésére szolgáló folyóka vagy csapadékvíz elnyelő rács szabadon maradjon. 

(4) Tilos hórakást elhelyezni: 

a. a tömegközlekedési járművek megállóhelyeinél úgy, hogy az gátolja a 

járművekről való le- és felszállást, 

b. útkereszteződésben, útburkolatban, kijelölt gyalogátkelőhelyeken, 

c. közüzemi és közhasználatú létesítményeken vagy azok körül (pl. vízelzáró 

csap, közkifolyó, szeméttároló edény stb.). 

(5) Az úttesten felhalmozódott havat az Ózdszolg Nonprofit Kft. köteles úgy 

eltávolítani, hogy a közlekedés zavartalansága biztosított legyen.  

(6) Rendkívüli helyzet esetén a polgármester az 5. §-ban foglaltakról eltérően 

rendelkezhet. 

 

(7) Az Önkormányzat tulajdonában álló közforgalmi utak téli síkosságmentesítését, 

hóeltakarítását az 1. sz. melléklet szerinti kategóriába sorolás figyelembe vételével 

kell végezni.  

A szóró gépjárművek útvonaltervének meghatározásánál ésszerűségi szempontok 

miatt korlátozott mértékben egy kategóriával alacsonyabba tartozó út is bevonható. 
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Válságterv 2. sz. melléklete 

 

AZ ÓZDSZOLG NONPROFIT KFT. 

VÁLSÁGTERVE A 2010-2011. ÉVI TÉLI RENDKÍVÜLI HÓHELYZET 

ESETÉRE 
Hótolásban résztvevő gépjárművek útvonalterve 

 

Saját géppark  

 

1. IVECO   

1. fokozat :  

Telephely – Brassói úti körforgalom – Piac ú – Bem út – József A. út – Szabó L. út – 

Alkotmány út – Gyár út – Akácos út – Mekcsey út –  Center – Bánszállás  buszvonal - Piac út 

másik oldala - Katona J. út – Hajnóczy út  - Nemzetőr út – Csépány – Somsály buszvonal – 

Telephely. 

 

2. fokozat :  

Bolyok térsége : Árpád vezér út – Bibó út – Szent I út   - Lehel vezér út – Géza út – Bulcsu út 

Szentsimon térsége : Barátság út – Krúdy Gy. út – Károlyi M út – Kaffka M út – Liget út 

Búzásvölgy térsége : Búzásvölgy – Zalai út – Gömöri út – Strand út – Baranyai út 

Falu térsége : Váci M. út – Bajcsy Zs. út 

 

2. IFA 

1. fokozat : 

Telephely – Árpád v. út – Bolyki T. út – Ruhagyári buszforduló – Bolyki T. út – Papp út – 

Március 15. út – Petőfi út – Uraj, Susa buszvonal – Damjanich út – Kőalja út  - Táblási 

buszforduló – Telephely. 

 

2. fokozat :  

Alsó Ráctag térsége : Jedlik Á. út – Derkovits út – Puskás T. út – Széchenyi út – Lechner Ö. 

út – Vásárhelyi P. út – Roób út – Kunt E. út 

Felső Ráctag térsége : Ráctag út – Ifjúsági út – Szigligeti út – Batthyányi út – Csaba út – 

Mosonyi út 

Kerekhegy térsége : Balassi út – Thököly út – Mészáros L. út – Bláthy O. út – Cséthy út – Ybl 

M. út – Gábor Á. út – Zsély A. út – Irinyi J. út – Eötvös út – Baross G. út 

Center, Bánszállás térsége : Sajó út – Tóth E. út – Bánszállás tp. - Sakta 

 

 

3. MULTICAR 

Uraj mellékutcái : Székely B. utca – Tormás utca - Verne Gy. út – Temesvári utca – Kárpáti 

utca – Uraj út  

Susa mellékutcái 

Petőfi út mellékutcái : Budai N. Antal út – Nap út – Nyár út  

Szenna mellékutcái : Szegfű út – Egressy út – Bercsényi út – Rózsavölgyi út – Körtevölgy – 

Nefelejcs út – Vadász út – Fráter Gy. út – Bólyai F. út – Németh L. út – Muskátli út – Szenna 

út 
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4. ZETOR 

Sziklástető I-II. – Pásztor utca - Kodály Z. út – Liszt F. út 

Meggyes mellékutcái : Lomb út – Nagyamerika út – Radnóti út – Meggyes út – Füredi utca – 

Radnóti út – Csokonai utca – Bethlen G. út – Bocskai út 

Cipó térsége : Vasvári P. út – Építők útja – Mikes K. út – Kosztolányi út – Martinovics út – 

Cipó utca 

 

Külső vállalkozók gépei 

 

PALLAGI Kft 

Somsály térsége : Somsályi út – Akna út – Deák F. út – Rózsadomb út  

 

Csépány térsége : Hossó út – Domb út – Lam út – Hegyi út – Győzelem út – Nagyvölgyi út – 

Ibolya út – IV.Béla út – Gyergyó út – Zrínyi út – Nyárjasalja út – Fenyő út – Gubonna út – 

Semmelweis út – Arany J. út 

 

HONOR PLUSZ Kft 

Halász út 

 

Tábla térsége : Kossuth utca – Áchim út – Madách út – Hársfa út – Gálvölgye út – Tábla út – 

Mátyás király út – Hunyadi J út – Jókai út – Munkácsy út – Virág út – Gárdonyi út – Május 1. 

út – Szemere út – Lyukóvölgy út – Kőalja út – Szövetkezet út – Móricz Zs. út – Sümeg út – 

Puskin út 

 

Sajóvárkony térsége : Álmos v. út – Tétény v. út – Huba v. út – Botond v. út – Taksony v. út – 

Zsolt v. út – Kistó út – Buda v. út – Etele út – Tinódi út – Várkonyi út - -Mekcsey út – Honvéd 

út – Istenmező út – Csontalma út – Akácos út 

 

ÓzdiVíz –és Csatornamű Kft 

Táncsics telep térsége : Bem út – Bartók B út – Béke út – Rákóczi út – Bányász út – Kazinczy 

út – Sturmán út – Révay út – Vajda J. út – Ady E. út 

 

Falu térsége : Ady E. út – Egyházvölgy – Mogyorósvölgy út – Kenderszer út – Toldi út – 

Szondi út – Karu út 
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Válságterv 3. sz. melléklete 

 

AZ ÓZDSZOLG NONPROFIT KFT. 

VÁLSÁGTERVE A 2010-2011. ÉVI TÉLI RENDKÍVÜLI HÓHELYZET 

ESETÉRE 
 

 

FELHÍVÁS 
Ózd Város lakossága részére 

 

Tisztelt Lakosság! 

 

Az előrejelzések szerint rendkívüli havazásra kell számítani, ami fokozza a balesetveszélyt az 

utakon. A várható hóhelyzet miatt Ózd Város Polgármestere téli válságtervet léptetett életbe. 

 

Munkánk segítése, a baleseti kockázat elkerülése, a mentesítési munkák minél gyorsabb, 

hatékonyabb végzése érdekében kérjük, hogy az alábbiakat szíveskedjenek betartani :  

 

- Aki megteheti, lehetőség szerint maradjon otthon. 

- Amennyiben útra kell indulnia elsődlegesen a tömegközlekedési eszközöket használja. 

- Gépkocsijával úgy parkoljon, hogy a hótolási munkákat ne akadályozza. 

- Saját gépjárművel csak akkor induljon el, ha azon téli gumiabroncs van. Az ablakmosó 

tartályt téli ablakmosó folyadékkal töltse fel, és ellenőrizze az akkumulátor állapotát.  

 

Rendkívüli helyzet esetén az Ózdszolg N. Kft. diszpécsere alábbi 

telefonszámon hívható: +36 30/742 0146 
 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a mentesítés közös feladat, melynek tennivalóit Ózd Város 

Önkormányzatának az ingatlanok és közterületek tisztántartásával összefüggő 1992. évi 16. 

sz. rendelet 3. §-a szabályozza. A rendelet értelmében:  

 

„(1) A tulajdonos és használó köteles az ingatlanával határos közterületi területsávot 

tisztántartani, rendszeresen takarítani. A tisztántartási, rendszeres takarítási kötelezettség 

vonatkozik az e területsávba eső, ingatlannal határos járdára, zöldfelületre, teraszra, 

árokra, annak műtárgyaira, a csapadékvíz lefolyását akadályozó anyagok eltávolítására, 

dísz-és egyéb burkolatokra, a közút, lakóút szegélyéig terjedően, ennek hiányában 10 m 

szélességig.” 

   

„(3) Garázstelepeken kétoldali beépítettség esetén az út középvonaláig, egyoldalú beépítettség 

esetén az út teljes felületén a tisztántartás a tulajdonos (használó) kötelezettsége. 

(4) A tulajdonos és használó köteles gondoskodni az ingatlan tisztántartási sávjába eső 

burkolt felületek hóeltakarításáról, és a síkosság elleni védekezésről.” 

 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy felhívásban és a rendeletben foglaltak maradéktalan 

betartásával segítse elő a város működőképességének megőrzését, a síkosság miatti balesetek 

elkerülését. 

 

                                                                                                ÓZDSZOLG NONPROFIT KFT. 

 



 

 

18 

28.) napirend 

 

Javaslat az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának 

módosítására 

 

Obbágy Csaba tájékoztatásul közli, az előterjesztés az előre hozott alternatív 

szakképzés bevezetéséről szól, ami azt jelenti, hogy az általános iskolákban 

végzett tanulók a szakiskolában 3 szakképző évfolyam elvégzését követően már 

szakmai vizsgát tehetnek, így szakképesítést szerezhetnek. Megjegyzi, a 

tantermi órakeret teljesítése pénzügyi többletkiadással nem fog járni a jövőben. 

A mellékleteket is megnézve látható, hogy a közoktatási szakértő véleménye a 

2., az alkalmazotti, szülői közösség, iskola szék és diákönkormányzat 

véleménye a 3., a Megyei Önkormányzat véleménye a 4., a helyi 

cigánykisebbségi önkormányzat támogatói véleménye az 5., a TISZK 

véleménye a 6., Domaháza  Önkormányzata, illetve a kisebbségi önkormányzat 

véleménye – mely közben megérkezett és kiosztásra került – a 7. mellékletben 

olvasható. Két módosításra is felhívja a figyelmet, melyekkel együtt az Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottság egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést. 

Az egyik, hogy a Magyar Államkincstárral történt egyeztetés alapján a 

határozati javaslat 2. pontjába „….a módosított és egységes szerkezetbe 

foglalt..” helyett a következő,   „…… a módosító és az egységes szerkezetbe….” 

szövegrész kerüljön. Kéri, hogy a következő napirendnél is ezt a módosítást 

vegyék figyelembe. Majd javasolja, hogy a 2. számú melléklet alján található 

záradék „..2010. december 14-én lép hatályba” szövegrészét, mely jogászokkal, 

és a Magyar Államkincstárral is egyeztetve lett, töröljék. 

  

Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést, és  egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Fürjes Pál kéri, szavazzanak a módosítással együtt a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 14 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

245/KH/2010.(XII.14.) számú határozat 

Tárgy: Az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának  

módosítása 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) A Képviselő-testület az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ 
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Alapító Okiratának módosítását a határozat 1. számú melléklete szerint, az 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat szövegét a határozat 2. számú 

melléklete szerint fogadja el.  

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Ózd Város Önkormányzatának 

polgármesterét a módosító és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 

aláírására. 

 

 Felelős: Polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

3.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát, 

hogy az Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Területi Igazgatóságához küldjék meg a törzskönyvi 

nyilvántartásba történő átvezetés céljából. 

 

 Felelős: Pénzügyi Osztály vezetője  

Határidő: 2010. december 30. 
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245/KH/ 2010. (XII. 14.) sz. határozat 1. sz. melléklete 

 

 

ÁRPÁD VEZÉR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 
 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  245/KH/2010. (XII. 14.) sz. 

határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 

bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (1) és (4) bekezdés, 37. § 

(2) és (5) bekezdés, 88. § (6) bekezdés, 89/B. §, 102. § (3) bekezdés, 121. § (1) bekezdés 

15., továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) 

bekezdése,valamint a 226/2010. (VIII. 13.). sz. Korm. rendelettel módosított, az 

államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) sz. Korm. rendelet alapján az 

Árpád Vezér Általános Művelődési Központ Alapító okiratát az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

1. Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„5. Alap és vállalkozási tevékenysége: 

 

2010. január 1-től érvényes szakfeladat-rendszere: 

 

Alaptevékenysége 

 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  852011 1 

(1–4. évfolyam) 

 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali  

rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 852012 1 

(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) 

 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű 

általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 852013 1 

 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  852021 1 

(5–8. évfolyam) 

 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali  

rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 852022 1 

(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 
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a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 

tartós és súlyos rendellenességgel küzd) 

 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű 

általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)                                            852023 1 

 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 855911 1 

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 855912 1 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 855913 1 

Általános iskolai tanulószobai nevelés 855914 1 

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 855915 1 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai  

nevelése 855916 1 

Óvodai intézményi étkeztetés 562912 1 

Iskolai intézményi étkeztetés 562913 1 

 

Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 853131 1 

 

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása 853132 1 

(9–10. évfolyam) 

 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai  853133 1 

oktatás (9–10. évfolyam) 

 

Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam) 853134 1 

 

Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti  

oktatás a szakképzési évfolyamokon 853211 1 

 

Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő  

nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 853212 1 

 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő  

nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 853213 1 

 

Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  

gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 853221 1 

 

Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő  

nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 853222 1 

 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő  

nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 853223 1 

(szakmák jegyzéke: lásd 2. sz. függelék) 

 

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099 2 

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129 2 
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Éttermi, mozgó vendéglátás 561000 2 

Munkahelyi étkeztetés 562917 2 

Egyéb vendéglátás 562920 2 

Szállodai szolgáltatás 551000 2 

M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 949900 2 

 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

 

2. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„8. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: 

 

Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügy-gazdasági feladatait az Alsófokú 

Oktatási Intézmények Gondnoksága (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el.” 

 

 

3. Az Alapító Okirat 21. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„Az intézmény 8 általános, 9-10. szakiskolai, 9-11. alternatív szakképzési, 11-13. 

szakképzési évfolyammal, valamint közművelődési egységgel működik.” 

 

 

4. Az Alapító Okirat 2. sz. függeléke az alábbiak szerint módosul:  

 

„AZ INTÉZMÉNY A KÖVETKEZŐ OKJ SZERINTI SZAKMÁK 

MEGSZERZÉSÉRE KÉSZÍTI FEL A  SZAKKÉPZÉSI  ÉVFOLYAMAIN 

TANULÓIT 
 

Vendéglátás –idegenforgalom és élelmiszeripari szakmacsoportban: 

 

Szakács Folyamatban lévő:  33782602 

Új: azonosító száma: 33 811 03 1000 00 00 

köre: 

rész-szakképesítések: 

 gyorséttermi és ételeladó 

33 811 03 0100 31 01 

 konyhai kisegítő 

33 811 03 0100 21 01 

 ráépülés: 

 diétás szakács 

33 811 03 0001 33 01 

Cukrász Folyamatban lévő:  33782601 

Új: azonosító száma: 33 811 01 0000 00 00 

köre: 

rész-szakképesítések:  nincs 

 elágazások: nincsenek 

 ráépülés: nincs 

Pincér  Folyamatban lévő:  33782201 

Új: azonosító száma:   33 811 02 1000 00 00 

köre: 
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rész-szakképesítések: nincs 

 elágazások: nincsenek 

 ráépülés: 

 mixer 33 811 02 0001 33 01 

 

 

Előrehozott (alternatív) 3 éves szakképesítések 

Azonosító számaik: 

Cukrász: 33 811 01 0000 00 00 

Szakács: 33 811 03 1000 00 00 

Pincér: 33 811 02 1000 00 00 

 

Szociális szolgáltatások szakmacsoportban: 

 szociális gondozó és ápoló 

 azonosító száma: 33893302 

 A 21/2007. (V.21.) SZMM számú  rendelet  alapján: 

 szociális gondozó 

 azonosító száma: 33 762 01 00 10 

 szakképesítések köre: 

 elágazások: 

 azonosító szám: 33 762 01 0010 33 01 

 megnevezés: fogyatékosok gondozója 

 azonosító szám: 33 762 01 0010 33 02 

 megnevezés: szociális gondozó és ápoló” 

 

 

5. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban 

változatlanul fennmaradnak. 

 

 

Ó z d, 2010. december 14. 

 

 

 

 Fürjes Pál 

 polgármester 
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245/KH/ 2010. (XII. 14.) sz. határozat 2. sz. melléklete 

 

ÁRPÁD VEZÉR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 
 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  245/KH/2010. (XII. 14.) sz. 

határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 

bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (1) és (4) bekezdés, 37. § 

(2) és (5) bekezdés, 88. § (6) bekezdés, 89/B. §, 102. § (3) bekezdés, 121. § (1) bekezdés 

15., továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) 

bekezdése,valamint a 226/2010. (VIII. 13.). sz. Korm. rendelettel módosított, az 

államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) sz. Korm. rendelet  alapján az 

alábbi – egységes szerkezetbe foglalt – Alapító Okiratot adja ki: 

 

1. A költségvetési szerv neve:  Árpád Vezér Általános Művelődési Központ 

    OM azonosítója: 028899 

 

 

2. Székhelye:   3600 Ózd, Árpád vezér út 13 

 

 

3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály: - 

 

 

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: általános és középfokú oktatás         853100 

     

 

5. Alap és vállalkozási tevékenysége: 

 

2010. január 1-től érvényes szakfeladat-rendszere: 

 

Alaptevékenysége 

 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  852011 1 

(1–4. évfolyam) 

 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali  

rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 852012 1 

(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) 
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Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű 

általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 852013 1 

 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  852021 1 

(5–8. évfolyam) 

 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali  

rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 852022 1 

(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) 

 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű 

általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)                                            852023 1 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 855911 1 

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 855912 1 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 855913 1 

Általános iskolai tanulószobai nevelés 855914 1 

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 855915 1 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai  

nevelése 855916 1 

Óvodai intézményi étkeztetés 562912 1 

Iskolai intézményi étkeztetés 562913 1 

 

Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 853131 1 

 

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása 853132 1 

(9–10. évfolyam) 

 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai  853133 1 

oktatás (9–10. évfolyam) 

 

Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam) 853134 1 

 

Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti  

oktatás a szakképzési évfolyamokon 853211 1 

 

Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő  

nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 853212 1 

 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő  

nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 853213 1 
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Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  

gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 853221 1 

 

Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő  

nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 853222 1 

 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő  

nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 853223 1 

(szakmák jegyzéke: lásd 2. sz. függelék) 

 

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099 2 

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129 2 

Éttermi, mozgó vendéglátás 561000 2 

Munkahelyi étkeztetés 562917 2 

Egyéb vendéglátás 562920 2 

Szállodai szolgáltatás 551000 2 

M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 949900 2 

 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

6.  Működési köre: általános és középfokú oktatás 

 Ózd és Domaháza területén  

 (1. függelék) 

 

7. Irányító szerv neve, székhelye: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 3600 Ózd, Városház tér 1. 

 

    Felügyeleti szerve: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 Domaháza Község Önkormányzatának Képviselő- 

                                                               testülete  

 

8. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: 

 

Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügy-gazdasági feladatait az Alsófokú 

Oktatási Intézmények Gondnoksága (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el. 

 

9. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 

 

Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázat útján Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete határozott időre bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. Az egyéb munkáltatói 

jogokat Ózd Város Polgármestere gyakorolja. 

 

10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 

 

Az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. Egyéb esetekben a 

Munka Törvénykönyve 1992. évi XII. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 

IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

11. Jogi személyiségű szervezeti egysége: nincs 
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12. Alapító, illetve fenntartó neve és címe: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete      

 3600 Ózd, Városház tér 1 

 Domaháza Község Önkormányzatának 

 Képviselő-testülete 

 3627 Domaháza Petőfi út 9. 

 

13. Az intézmény típusa: általános művelődési központ 

 

14. Nemzeti, etnikai kisebbségi  és más feladatai: kisebbségi oktatás kizárólag magyar  

      nyelven 

 

15. Tagintézményei: - Domaházi Tagiskola  

 - Árpád Étterem és Egységei 

 - Civil Ház 

 - Szentsimoni Művelődési Ház 

 - Szentsimoni Helytörténeti Gyűjtemény 

 - Árpád Vendégház 

16. Telephelye(i):  

  

Intézményegység    Telephely 

 

Általános Iskola    3600 Ózd, Árpád vezér út 13. 

Domaházi tagiskola (1-4 évfolyam)  3627 Domaháza, Dózsa György út 81. 

Szakképző Iskola    3600 Ózd, Árpád vezér út 13. 

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

Civil Ház     3600 Ózd, Árpád vezér út 29. 

Szentsimoni Művelődési Ház   3600 Ózd, Szentsimoni út 82. 

Szentsimoni Helytörténeti Gyűjtemény 3600 Ózd, Barátság út 4. 

Árpád Vendégház    3600 Ózd, Árpád vezér út 22. 

 

    

17. A feladatellátást szolgáló vagyon:  

  

Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában álló: 

 

 A székhelyén lévő Ózd Városi Önkormányzat tulajdonában álló 8110/A hrsz. 3415 m
2
 

alapterületű ingatlan, a rajta található oktatási épületekkel, tornateremmel, sport- és egyéb 

udvarral, ebédlővel, tanétteremmel, cukrász tanüzemmel, konyhával, tankonyhával és 

berendezésekkel (Ózd, Árpád vezér út 13.). 

 

 Az Ózd település tulajdonában álló 8133/A hrsz. 799 m
2
 alapterületű ingatlan a rajta 

található központi óvodai konyhával, az Árpád Étteremmel és a hozzátartozó egységekkel: 

tankávézóval, tansörözővel, kerthelyiséggel, látványkonyhával (Ózd, Árpád vezér út 27.).    

 

 A Szentsimonban található 15104 sz. tulajdoni lapon nyilvántartott 17005 hrsz. 2238 

m
2
 alapterületű ingatlan a rajta elhelyezkedő helytörténeti gyűjteménnyel, udvarral.  (Ózd-

Szentsimon, Barátság út 4.). 
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 A Szentsimonban található 17065/1. hrsz., 2007 m
2
 alapterületű ingatlan a rajta 

elhelyezkedő Művelődési Házzal (Ózd-Szentsimon, Szentsimon út 82.) 

 

 Az Ózd, Árpád vezér út 22. sz. alatt lévő 8360/A hrsz., 947,69 m
2
 alapterületű ingatlan 

a rajta elhelyezkedő Ifjúsági Szálláshellyel, irodákkal, alagsorral. 

 

 Az Ózd, Árpád vezér út 29. sz. alatt lévő 8134. hrsz. ingatlanon elhelyezkedő, 1689 m
2
 

alapterületű épület színházteremmel, irodával. 

 

Az Ózd, Árpád vezér út 13. sz. alatt lévő, 8110/A  hrsz. ingatlanon elhelyezkedő, 730,78 m
2
 

alapterületű Fejlesztő Központ helyiség 

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 az intézmény általános vagyonleltára szerint 

 

 

18. 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. 

 

 

19. Maximális tanulólétszám:   

 

Általános Iskola       508 fő 

Domaházi tagiskola (1.-4. évfolyam)      52 fő 

Szakképző iskola       420 fő 

    

 

20. Tagozat megnevezése:      nappali 

 

 

21. Évfolyamok száma 

 

Az intézmény 8 általános, 9-10. szakiskolai, 9-11. alternatív szakképzési, 11-13. 

szakképzési évfolyammal, valamint közművelődési egységgel működik. 

 

 

Ózd, 2010. december 14. 

         Fürjes Pál 

 polgármester 

 

Záradék: 

 

Az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát Ózd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete,  245/2010. (XII. 14.)  határozatával hagyta jóvá.  
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1. sz. függelék 

 

ISKOLA   FELVÉTELI   KÖRZETE 
 

 

Intézmény OM azonosító: 028899 

Intézménynév:  Árpád Vezér Általános Művelődési Központ 

 

 

Telephelyek: 

Székhely: 1. Telephely: Árpád Vezér Általános Művelődési Központ 

    (3600 Ózd, Árpád vezér út 13.) 

Felvételi körzet: 

 Ózd 3600 Árpád vezér út (teljes közterület), 

 3600 Bolyki főút (részletes, páratlan 1-37), 

 3600 Bornemissza út (teljes közterület),  

 3600 Bulcsú utca (teljes közterület), 

 3600 Deák út 130 - 

 3600 Géza utca (teljes közterület), 

 3600 Kucsera Zoltán út (teljes közterület), 

 3600 Szabolcs köz 

 3600 Zrínyi Miklós út (részletes, páratlan 1-27., páros 2-86.) 

 3625 Barátság utca (teljes közterület), 

 3625 Bornemissza Gergely út (teljes közterület), 

 3625 Kaffka Margit utca (teljes közterület), 

 3625 Károlyi Mihály utca (teljes közterület), 

 3625 Krúdy Gyula utca (teljes közterület), 

 3625 Liget utca (teljes közterület), 

 3625 Szentsimon út (teljes közterület), 

 3662 Akna utca (teljes közterület), 

 3662 Boróka utca (teljes közterület), 

 3662 Cser utca (teljes közterület), 

 3662 Iskola utca (teljes közterület), 

 3662 Kisdobos utca (teljes közterület), 

 3662 Nyírfa utca (teljes közterület), 

 3662 Páfrány út (teljes közterület), 

 3662 Rendelő utca (teljes közterület), 

 3662 Rózsadomb utca (teljes közterület), 

 3662 Somsály út (teljes közterület), 

 3662 Somsályfő telep (teljes közterület), 

 3662 Szép utca (teljes közterület), 

 3662 Tölgyfa utca (teljes közterület), 

 3662 Vörösmarty utca (teljes közterület), 
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2. sz. függelék 

 

AZ INTÉZMÉNY A KÖVETKEZŐ OKJ SZERINTI SZAKMÁK MEGSZERZÉSÉRE 

KÉSZÍTI FEL A  SZAKKÉPZÉSI  ÉVFOLYAMAIN TANULÓIT 

 

Vendéglátás –idegenforgalom és élelmiszeripari szakmacsoportban: 

 

Szakács Folyamatban lévő:  33782602 

Új: azonosító száma: 33 811 03 1000 00 00 

köre: 

rész-szakképesítések: 

 gyorséttermi és ételeladó 

33 811 03 0100 31 01 

 konyhai kisegítő 

33 811 03 0100 21 01 

 ráépülés: 

 diétás szakács 

33 811 03 0001 33 01 

Cukrász Folyamatban lévő:  33782601 

Új: azonosító száma: 33 811 01 0000 00 00 

köre: 

rész-szakképesítések:  nincs 

 elágazások: nincsenek 

 ráépülés: nincs 

Pincér  Folyamatban lévő:  33782201 

Új: azonosító száma:   33 811 02 1000 00 00 

köre: 

rész-szakképesítések: nincs 

 elágazások: nincsenek 

 ráépülés: 

 mixer 33 811 02 0001 33 01 

 

Előrehozott (alternatív) 3 éves szakképesítések 

Azonosító számaik: 

Cukrász: 33 811 01 0000 00 00 

Szakács: 33 811 03 1000 00 00 

Pincér: 33 811 02 1000 00 00 

 

Szociális szolgáltatások szakmacsoportban: 

 szociális gondozó és ápoló 

 azonosító száma: 33893302 

 A 21/2007. (V.21.) SZMM számú  rendelet  alapján: 

 szociális gondozó 

 azonosító száma: 33 762 01 00 10 

 szakképesítések köre: 

 elágazások: 

 azonosító szám: 33 762 01 0010 33 01 

 megnevezés: fogyatékosok gondozója 

 azonosító szám: 33 762 01 0010 33 02 

 megnevezés: szociális gondozó és ápoló 
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29.) napirend 

Javaslat a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okiratának 

módosítására 

 

Fürjes Pál megjegyzi, az anyag hasonló az előzőhöz, melyben képzési szak 

beindításáról van szó.  

 

Obbágy  Csaba kéri, hogy az előző napirendnél már elmondott módosítással 

együtt fogadja el a testület a határozati javaslatot. Az Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottság egyhangú szavazattal fogadta el az előterjesztést.  

 

Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság 

megtárgyalva az előterjesztést, egyhangúlag elfogadásra javasolja a testületnek. 

 

Fürjes Pál kéri, szavazzanak a módosítással együtt a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 14 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

 

246/KH/2010.(XII.14.) számú határozat 

 

Tárgy: A Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okiratának 

módosítása 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) A Képviselő-testület a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola 

Alapító Okiratának módosítását a határozat 1. számú melléklete szerint, az 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat szövegét a határozat 2. számú 

melléklete szerint fogadja el.  

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Ózd Város Önkormányzatának 

polgármesterét a módosító és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 

aláírására. 

 

 Felelős: Polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

3.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát, 

hogy az Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén 
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Megyei Területi Igazgatóságához küldjék meg a törzskönyvi 

nyilvántartásba történő átvezetés céljából. 

 

 Felelős: Pénzügyi Osztály vezetője  

 Határidő: 2010. december 30. 
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246/KH/2010. (X.II. 14.) sz. határozat 1. melléklete 

 

 

SZÉCHENYI ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 

A L A P Í T Ó  O K I R A T Á N A K   M Ó D O S Í T Á S A  
 

 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  246/KH/2010. (XII. 14.)sz. 

határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 

bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 29. § (1) bekezdés, 37. § (2) és 

(5) bekezdés, 88. § (6) bekezdés, 89/B. §, 102. § (3) bekezdés, 121. § (1) bekezdés 15., 

továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) 

bekezdése, valamint a 226/ 2010. (VIII. 13.). sz. Korm. rendelettel módosított, az 

államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) sz. Korm. rendelet alapján a 

Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

1. Alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„5. Alap és vállalkozási  tevékenysége  

  

2010. január 1-jétől érvényes szakfeladat-rendszere: 

 

Alaptevékenysége                                                                                    Szakfeladatok száma 

   

- Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 853121 1 

(nyelvi előkészítő évfolyam, 

közgazdasági és ügyviteli szakmacsoportos osztályok, valamint 

kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos osztályok ) 

 

- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 853122 1 

 szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam) 

(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) 

 

- Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  

  elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon (középfokú) 853211 1 

 

- Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 

   nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 853212 1 

- Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  

  gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon (középfokú) 853221 1 

   

- Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő  

   nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési  
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   évfolyamokon 853222 1 

 

- Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a  

   szakképzési évfolyamokon 853231 1 

 

- Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű  

   szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 853232 1 

 

- Felsőfokú szakképzés 854211 1 

 

- Iskolai intézményi étkeztetés 562913 1 

 

Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 853214 2 

Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati  

felnőttoktatás 853224 2 

Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 853234 2 

Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 855931 2 

Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 855932 2 

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099 2 

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129 2 

Éttermi, mozgó vendéglátás 561000 2 

Munkahelyi étkeztetés 562917 2 

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 931204 2 

  

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

 

 

2. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„8. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: 

 

Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügy-gazdasági feladatait az Alsófokú 

Oktatási Intézmények Gondnoksága (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el.” 

 

3. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban 

változatlanul fennmaradnak. 

 

Ó z d, 2010. december 14. 

 

 

 

 Fürjes Pál 

 Polgármester 
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246/KH/2010. (XII. 14.) sz. határozat 2. 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 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  246/KH/2010. (XII. 14.) sz. 

határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 

bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 29. § (1) bekezdés, 37. § (2) és 

(5) bekezdés, 88. § (6) bekezdés, 89/B. §, 102. § (3) bekezdés, 121. § (1) bekezdés 15., 

továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) 

bekezdése, valamint a 226/ 2010. (VIII. 13.). sz. Korm. rendelettel módosított, az 

államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) sz. Korm. rendelet alapján az 

alábbi – egységes szerkezetbe foglalt – Alapító Okiratot adja ki: 

 

 

1. A költségvetési szerv neve:  Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola 

    Rövid neve:    SZIKSZI 

    OM azonosítója:   029306 

 

2. Székhelye:  3600 Ózd, 48-as út 6. 

 

 

3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály: - 

 

 

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: általános középfokú oktatás    853100 

 

 

5. Alap és vállalkozási  tevékenysége  

 

2010. január 1-jétől érvényes szakfeladat-rendszere: 

 

Alaptevékenysége                                                                                    Szakfeladatok száma 

   

- Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 853121 1 

(nyelvi előkészítő évfolyam, 

közgazdasági és ügyviteli szakmacsoportos osztályok, valamint 

kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos osztályok ) 

 

- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 853122 1 

 szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam) 

(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) 
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- Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  

  elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon (középfokú) 853211 1 

 

- Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 

   nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 853212 1 

- Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  

  gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon (középfokú) 853221 1 

   

- Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő  

   nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési  

   évfolyamokon 853222 1 

 

- Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a  

   szakképzési évfolyamokon 853231 1 

 

- Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű  

   szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 853232 1 

 

- Felsőfokú szakképzés 854211 1 

 

- Iskolai intézményi étkeztetés 562913 1 

 

 

Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 853214 2 

Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati  

felnőttoktatás 853224 2 

Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 853234 2 

Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 855931 2 

Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 855932 2 

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099 2 

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129 2 

Éttermi, mozgó vendéglátás 561000 2 

Munkahelyi étkeztetés 562917 2 

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 931204 2 

  

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

 

6.  Működési köre: általános középfokú oktatás Észak-magyarországi régió területén 

  

      

7. Irányító szerv neve, székhelye: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete  

 3600 Ózd, Városház tér 1. 

 

    Felügyeleti szerve: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 
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8. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: 

 

Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügy-gazdasági feladatait az Alsófokú 

Oktatási Intézmények Gondnoksága (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el. 

 

 

9. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje 

 

Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázat útján Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete határozott időre bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. Az egyéb munkáltatói 

jogokat Ózd Város Polgármestere gyakorolja. 

 

 

10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 

 

Az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. Egyéb esetekben a 

Munka Törvénykönyve 1992. évi XII. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 

IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

11. Jogi személyiségű szervezeti egysége: nincs 

 

 

12. Alapító, illetve fenntartó neve és címe: Ózd Város Önkormányzata   

 3600 Ózd, Városház tér 1 

  A Sajó-menti Szakképzés-szervezési 

  Társulás tagja (TISZK) 

13. Az intézmény típusa: szakközépiskola 

 

 

14. Nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai: nincs    

     

   

15. Tagintézményei: nincsenek 

 

16. Telephelye(i): nincsenek 

 

17. A feladatellátás szolgáló vagyon:  

 

A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll a székhelyén lévő Ózd Városi 

Önkormányzat tulajdonában álló 5286. hrsz.-ú , 6960 m
2
 alapterületű föld a rajta található 

épületekkel, építményekkel. (3680 m
2
 alapterület.) (3600 Ózd, 48-as út 6.) 

 

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 az intézmény általános vagyonleltára szerint 
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18. 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. 

 

 

19. Maximális tanulólétszám: 560 fő 

 

 

20. Tagozat megnevezése: nappali 

 

 

21. Évfolyamok száma:  

 

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

évfolyammal működik 

 

 

Ózd, 2010. december 14. 

 

 

 Fürjes Pál 

                                                                                    polgármester 

 

 

Záradék: 

 

A Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okiratát Ózd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete, 246/KH/2010. (XII. 14..) sz.  határozatával hagyta 

jóvá.  
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1. sz. függelék 

 

 

 

A SZÉCHENYI ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI 

SZAKKÖZÉPISKOLA SZAKKÉPZÉSEI 

 

 

1. A szakképzési évfolyamokon az alábbi OKJ-s szakmákban folyik képzés: 

 

52 342 01 0000 00 00  Marketing- és reklámügyintéző 

54 346 01 0010 54 03  Ügyviteli titkár/Ügyintéző titkár 

55 3436 02   Számviteli szakügyintéző 

 

 

2. Fenntartói egyeztetéssel indítható OKJ-s szakmák: 

 

52 344 01 0000 00 00  Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

52 344 02 0000 00 00  Vállalkozási ügyintéző 

52 341 04 1000 00 00  Kereskedelmi ügyintéző 

52 347 02 0000 00 00  Személyes ügyfélszolgálati asszisztens 

52 347 03 0000 00 00  Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens 

54 812 02 0010 52 01  Protokoll- és utazási ügyintéző/Protokoll ügyintéző 

54 341 01 0000 00 00  Külkereskedelmi üzletkötő 

54 345 02 0100 31 01  Logisztikai ügyintéző/Anyagbeszerző 
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30.) napirend 

 

Tájékoztató a kötvénykibocsátásból származó forrás felhasználásáról 

 

Fürjes Pál megjegyzi, a tájékoztató kérését Márton Ferenc képviselő úr 2010. 

november 25-én írásban interpellálta és 2010. december 6-án megkapta rá a 

választ. Mivel olyan témáról van szó, mely szélesebb körben érdeklődésre tart 

számot, felvették önálló napirendként. 

  

Vitális István elmondja, ő már a korábbi években is kérte a kötvény 

felhasználásáról szóló tájékoztatást, így teljesen érthető a mostani ellenzék ezzel 

kapcsolatos igénye. Az előterjesztésből egyértelműen látszik, miért van szükség 

a költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvekre. Az anyagban 

levezetésre került az is, hogy 638 M Ft áll rendelkezésre, melyből jelenleg 300 

M Ft működési hitel fedezete, azaz nem használható fel. További 

bizonytalanságot ad, ha a Medcenter Kft. vagyonkezelési szerződés szerinti 

110.000 E Ft-os vagyonkezelési díját határidőre nem fizeti meg. Ebből 

következik, hogy 2011-ben és az azt követő évekre vállalt kötelezettségekre 238 

M Ft a ténylegesen felhasználható keret, amely nem ad fedezetet a 2011. évre 

vállalt feladatellátásra.  Többek között ez az, ami megkívánja a működési 

kiadások csökkentését, illetve a 2011. évi felhalmozási előirányzatok teljesítésre 

a kötvény felszabadítását. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalva az 

előterjesztést, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja.  

 

Tóth Pál úgy gondolja, ez az előterjesztés olyan információkhoz juttatja a 

lakosságot, melyről eddig ilyen részletességgel nem beszéltek. Ezt jónak és 

szükségesnek tartja. A 2007. évi számsorokra visszatérve azt láthatják, hogy a 

hitelből 436 M Ft-ot az önkormányzat rögtön működési kiadásokra használt fel. 

Véleménye szerint tudnia kellett volna az akkori testületnek, hogy erre fordítani 

a hitelt életveszélyes vállalkozás. Kéri Boda István urat, aki éveken keresztül az 

előző testület Pénzügyi Bizottságának elnöke volt, hogy adjon tájékoztatást, 

hogyan és mit gondoltak, mi volt az elképzelés a 3 milliárd forint + kamat 

visszafizetéséről. Sajnos Magyarországon több millió ember tanulta meg az 

utóbbi két évben, hogy a hitellel nagyon mértékletesen kell bánni, mert ha nincs 

fedezet a visszafizetésére, hiszen bárki lehet beteg, maradhat munka nélkül, 

illetve az önkormányzat is kerülhet csődhelyzetbe, kilátástalanná válik a jövő.  

 

Dr. Kósné Dargai Rita elmondja, az Egészségügyi és  Szociális Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Kisgergely András előadja, 3 milliárd forint értékben egy svájci frank alapú 

kötvény kibocsátással oldotta meg az előző városvezetés a finanszírozási 

problémákat. Felmerül azonban a kérdés – bár nagyon sokan nem látták a 2008. 
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őszén bekövetkező hitelválságot -, miért választotta a vezetés ezt a nagy 

kockázattal járó megoldást. Sajnos a kötvény nem arra került felhasználásra, 

mint amire szerették volna, hiszen 435 M Ft-ot rögtön hiteltörlesztésre 

fordítottak. Az anyagból kitűnik, hogy 2010. évre a város felélte jövőjét. A 

kötvény törlesztését 2014-ben kell elkezdeni és 13+1 évig kell fizetni. Az első 

évben 74.650 e Ft, majd 13 éven keresztül 298.600 e Ft lesz a törlesztő részlet, 

mely 200 forintos árfolyamon lett számolva, de véleménye szerint igen 

optimista becslésről van szó. Úgy gondolja 2007-ben a városvezetésnek nem 

presztízs beruházásokra kellett volna költenie, hanem értékteremtő, főként 

munkahelyteremtő beruházások fedezetére. A kamatokkal terhelt 3 milliárd 

forint sajnos nem fog hozni bevételt, sőt a még megmaradt párszáz millió forint 

nagy része is a különféle hiteleknek és egyéb kötelezettségvállalásoknak a 

fedezetére szolgál. Kéri ezért polgármester urat, hogy vizsgálja meg, kik a 

felelősek a problémáért.  

 

Boda István válaszában előadja, a kötvény felvétele annak idején országos 

gyakorlat volt, melyre az önkormányzatok gyenge finanszírozása miatt volt 

szükség. Kényszerhelyzetbe kerültek, mert ha a kötvény nem kerül kibocsátásra, 

nagyon sok Európai Uniós pályázattól estek volna el. Fő problémának azonban 

az egyszeri működési kiadások szanálását tartja, amely ugyan elfogadható, de az 

újratermelődése nem került meghatározásra. Hozzáteszi, az ilyen jellegű 

kérdéseket az akkori ellenzék sem szerette, tehát viszonylag az egyszerűbb 

kérdéseknél - mint például a Szabó Lőrinc Általános Iskola megszüntetése, ahol 

az utolsó ember is elhelyezésre került – történtek belső viták. Úgy gondolja, 

2007-ben senki nem láthatta előre a svájci frank árfolyamának ilyen mértékű 

emelkedését. A felelősség tekintetében pedig közli, a mindenkori Képviselő-

testület 1/24-ed része az övé, illetve az 1/18-ad része, attól függően, ki van 

hatalmon.  

 

Márton Ferenc örömmel látja, hogy a FIDESZ is látja azokat a problémákat, 

melyekről mások úgy tesznek, mintha nem lennének. Kéri polgármester urat, 

biztosítsa a város lakosságának, hogy az elszámolás minél szélesebb körben 

kerüljön szétosztásra. Így mindenki saját magának elemezheti az elmúlt 4-8 

évben, hogy a város akkori vezetői hogyan állították be saját maguknak az 

eredményeket, de fizetni majd csak ezután kell, kérdés, hogy miből, de ez őket 

már nem érdekli.  

 

Fürjes Pál felhívja a figyelmet, hogy a tájékoztató, mint a testületi nyilvános 

előterjesztés, mindenki számára hozzáférhető. A hozzászólásokból kiderült, 

hogy a kötvénykibocsátás felhasználásának nem megfelelő iránya hosszútávra 

meghatározza a város mozgásterét, és igencsak meg kell fontolni majd azokat a 

stratégiai szempontokat, amelyek a jövőt megalapozhatják. Véleménye szerint, 

ha a térségünkben legnagyobb problémát okozó munkahelyek létesítésére 
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fordítódott volna a hitel egy része, a jövőt másképp tudnák tervezni. Úgy 

gondolja azonban, hogy az elmúlt időszak eseményeinek elemzése nem viszi a 

dolgokat előre, inkább a jövővel kell foglalkozni. Kérdezi Márton Ferenc 

képviselő urat, hogy az interpellációra adott írásbeli, illetve szóbeli 

kiegészítésekkel együtt elfogadja-e a választ.  

 

Márton Ferenc a választ elfogadja. 

 

Fürjes Pál kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 14 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

 

247/KH/2010.(XII.14.) számú határozat 

 

Tárgy: Tájékoztató a kötvénykibocsátásból származó forrás felhasználásáról 

 

A Képviselő-testület a kötvénykibocsátásból származó forrás felhasználásáról 

szóló tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

31.) napirend 

 

Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 

 

Fürjes Pál tájékoztat, hogy az Ózdi Távhő Kft. hivatkozva az elmúlt időszak 

kedvező fűtési körülményeire 2010. december hónapra az alapdíjban 50% 

kedvezményt tud biztosítani a lakosság számára. Mivel a hő egy részét előállító 

Sinergy Kft-vel is történtek tárgyalásokat, ők további, egyszeri – 25% - 

engedményt tudtak adni, melyet a januári fűtésszámlában fognak érvényesíteni. 

A napirend után megadja a szót Márton Ferenc „Nyilatkozat” című 

hozzászólásához.   

 

Márton Ferenc a FIDESZ honlapján megjelent, Fürjes Pál polgármester úrral 

készített nyilatkozatra „Ózd város a fejlődés útjára lépett” címmel készített 

nyilatkozatra hívja fel a figyelmet, amely – véleménye szerint – jól sikerült, és 

mindenkinek elolvasásra ajánlja. Idéz a szövegből: „De ha már a jó erkölcs 

határát súroló szerződésekről beszélünk, ide tartozik az a tény is, hogy október 

1-jén a város előző vezetése még aláírt egy hosszútávú menedzseri szerződést, 

illetve a szocialista polgármester, Benedek Mihály saját keretéből több millió 

forintot utaltatott ki magának regnálása utolsó napjaiban. Mondjuk ki ez nem 

ildomos. A hosszú távra szóló szerződések megkötése a választások előtt 1-2 

nappal pedig túl megy minden határon.”  Tehát a választás előtti pénteken a 
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város előző vezetése még aláírt egy hosszú távú menedzseri szerződést 

valakivel, mely azóta is él, illetve a szocialista polgármester saját magának több 

millió forintot utaltatott ki közpénzből. Véleménye szerint, ismerve az előző 

polgármestert, ez nem megalapozatlan. Ezen állítások mindegyike elég súlyos, 

ezért ha polgármester úr tényleg ilyen szókimondó és tényleg úgy beszél, mint 

egy polgármestertől elvárják, mert a Jobbik kezdettől fogva ezt a hangvételt 

várta, konkretizálja le, miről is van szó.  

 

Fürjes Pál válaszában előadja, a szóban forgó interjú kb. ¾ órás beszélgetés volt, 

amelyből az újságíró, egy másik újságíró által dicsérve ezt a cikket írta meg. A 

hosszú távú szerződéssel kapcsolatban elmondja: Ez erdőtelepítésről szól, 

amelynek a menedzselésében, illetve levezetésében az ÓZDSZOLG Nonprofit 

Kft volt érintett. Ezen szerződés aláírásának a dátuma október 1-je volt. Itt nem 

egy menedzseri szerződésről volt szó, hanem kilencről, amelyet áttekintettek és 

kis módosítással változtatni is fognak rajta. Megjegyzi, az uniós pályázatokra 

jellemző a lebonyolításban a menedzseri szerződéseknek gyors megkötése, 

melyet nem tartanak ildomosnak. A másik felvetés a polgármester korábbi, saját 

keretének nem időarányos felhasználására vonatkozott. Konkrétan, még 

szeptember 29-én is történt olyan utalványozás, amelyet – igaz, nem rossz 

helyre ment, mert sportot, vagy kultúrát támogatott – utólag nem tudtak 

megkérdőjelezni, mennyire volt indokolt, csak az időarányos felhasználást tette 

szóvá, hiszen mindösszesen 600 e Ft maradt ebben a keretben az eredeti, 20 

millió forinthoz képest. Megköszöni a hozzászólást, el kell azonban mondania, 

hogy az újságíróknak mindig az jelenik meg a kiadványában, ami éppen nekik 

megtetszik, illetve a szófordulatokat is úgy használják, hogy a megfelelő 

szövegkörnyezetben számukra kedvező legyen. Megkérdezi képviselő urat, 

kielégítő volt-e a válasza? 

 

Márton Ferenc elfogadja a választ. 

 

Fürjes Pál a továbbiakban tájékoztatásul közli, hogy december 21-én 9,00 órától 

még sor kerül egy rendkívüli testületi ülésre, melyen a korábbi időszakból 

kimaradt, illetve újabb napirendek kerülnek megtárgyalásra. Megköszöni a 

nagyon időtakarékos hozzászólásokat, a munkát, és az ülést bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

Dr. Almási Csaba          Fürjes Pál 

        jegyző         polgármester 

 


