
Jegyzőkönyv 

 

Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 13-án 

a Kaszinó Tükörtermében megtartott alakuló üléséről 

 

Jelen vannak: 

Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, 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 

 

Jelen van továbbá: 

Dr. Mengyi Roland  országgyűlési képviselő 

Riz Gábor     országgyűlési képviselő 

Dr. Almási Csaba   jegyző 

Dr. Sztronga Eszter  aljegyző 

Dr. Mustos Lajos   Helyi Választási Bizottság elnöke 

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

Osztály mb. vezető 

Krokavecz Györgyné  PH Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője 

Kovács-Hagyó Zoltán  PH Pénzügyi Osztály vezetője 

Béri-Vitkó Ilona PH Oktatási, Művelődési és Sport Osztály 

vezetője 

Kovács György   PH Építéshatósági és Műszaki Osztály vezetője 

Kiss Lajos PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Osztály vezetője 

Oroszné Mák Erika PH Igazgatási és Okmányiroda Osztály mb. 

vezetője 

Dudásné Balázs Zita PH Humánpolitika Osztály vezetője 

Meghívott vendégek 

Pap Béláné    jegyzőkönyvvezető 

 

Oroszné Mák Erika tisztelettel köszönti a 2010. október 3-án megválasztott 

képviselőket, a meghívottakat és minden jelenlévőt, aki megtisztelte a 

Képviselő-testület alakuló ülését jelenlétével. A helyi önkormányzatokról 

szólótörvény 30. §-a, valamint Ózd Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2. § (1) bekezdésében foglaltak 

alapján felkéri dr. Mészáros Miklós képviselőt a korelnöki teendők ellátására. 

Dr. Mészáros Miklós tisztelettel köszönti az alakuló ülésen megjelenteket, 

külön szeretettel köszönti a meghívott vendégeket, Dr. Mengyi Roland és Riz 

Gábor országgyűlési képviselő urakat, Dr. Mustos Lajos urat a Helyi Választási 

Bizottság elnökét, Dr. Almási Csaba urat Ózd város jegyzőjét. Mivel ő a 
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képviselő-testület legidősebb tagja, őt érte az a megtiszteltetés, hogy az ülést 

meghatározott ideig ő vezetheti. 1990-ben az első szabadon választott testületi 

ülésen is részt vett, nem gondolta volna, hogy 20 év múlva is jelen lehet. Bízik 

abban, hogy a leendő testület Ózd város érdekeit fogja képviselni. Megragadja 

az alkalmat, hogy Fürjes Pál polgármester úrnak, és megválasztott 

képviselőtársainak gratuláljon, munkájukhoz erőt, egészséget, sok türelmet 

kívánjon. 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel az ülésen 15 fő képviselő jelen 

van.  

Javasolja, hogy kiküldött napirendi pontok közül a meghívóban szereplő 7. 

napirendet „Javaslat az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke, titkára, tagjai 

megválasztására” c. előterjesztést 6.) napirendként, míg a meghívóban 6. 

napirendként szereplő „Alpolgármester választása” c. előterjesztést 7.) 

napirendként tárgyalják. 

Kéri, szavazzanak a javasolt módosítással együtt a napirendek elfogadásáról. 

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet 

fogadja el:  

 

 

Napirend:  

 

1.)  Dr. Mustos Lajos, a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 

választás végleges eredményéről 

  

2.) Képviselők mandátumának ellenőrzése, jelentés a képviselők 

mandátumának vizsgálatáról 

 

3.) Önkormányzati képviselők eskütétele 

  

Esküt kiveszi: Dr. Mustos Lajos Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

4.) Polgármester eskütétele 

  

Esküt kiveszi: Dr. Mustos Lajos Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

5.) Polgármester köszöntője 

 

6.) Javaslat az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke, titkára, tagjai 

megválasztására  

  

Előterjesztő: Fürjes Pál polgármester 
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7.) Alpolgármester választása 

  

Előterjesztő: Fürjes Pál polgármester 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-

testülete Szervezeti és Működési  Szabályzatáról szóló többször módosított 

17/2008. (VI.2.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 

  

Előterjesztő: Fürjes Pál polgármester 

 

9.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 

módosítására 

  

Előterjesztő: Jegyző, mint a Közbeszerzési Előkészítő Bizottság Elnöke 

 

10.) Javaslat a polgármester és az alpolgármester illetményének és 

költségátalányának megállapítására 

 

 Előterjesztő:  Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke 

 

11.) Javaslat további önkormányzati bizottságok elnökei, titkárai és tagjai, 

valamint a tanácsnokok megválasztására 

  

Előterjesztő: Fürjes Pál polgármester 

 

12.) Dr. Almási Csaba jegyző szóbeli tájékoztatója a vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségről 

 

13.) Nem képviselő bizottsági tagok eskütétele 

  

Esküt kiveszi: Fürjes Pál polgármester 

 

 

1. ) napirend 
 

Dr. Mustos Lajos, a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 

választás végleges eredményéről 

 

Dr. Mustos Lajos a Helyi Választási Bizottság nevében köszönti a jelenlévőket 

Ózd Város Képviselő-testületének alakuló ülésén.  A nyilvános fórum adta 

lehetőséget felhasználja arra, hogy hivatalosan tájékoztassa a Képviselő-

testületet és a város lakosságát az önkormányzati választások lebonyolításáról és 
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ismertesse a választás végleges eredményét. A Magyar Köztársaság Elnöke 

2010. október 3-ára tűzte ki a polgármesterek és az önkormányzati képviselők 

általános választását. A választás egyfordulós volt, melyen a polgármester és a 

települési önkormányzati képviselők választásán túl a választópolgárok 

voksolhattak a megyei közgyűlési listás jelöltekre, s ezen a napon került sor a 

cigány kisebbségi önkormányzati választásra is. Az önkormányzati képviselőket 

Ózdon a választási törvények szabályai szerint vegyes választási rendszerben 

kellett megválasztani, ami azt jelentette, hogy 10 egyéni választókerületi és 4 

kompenzációs listán megszerezhető mandátumért indultak versenybe a jelöltek. 

Polgármester jelöltként hét fő vállalkozott a megmérettetésre. A 10 egyéni 

választókerületben 80 fő kérte jelöltként nyilvántartásba vételét. A 

választópolgárok az egyéni választókerületekben legkevesebb 5 jelölt közül 

választhattak, de volt olyan választókerület is, ahol 13 jelölt indult. A bejelentett 

6 kompenzációs listán 42 jelölt szerepelt. A BAZ Megyei Közgyűlés 30 tagjára 

városunk polgárai 4 lista 158 jelöltjére adhatták le voksukat.  Október 3-án  a 

cigány kisebbségi önkormányzati választásokra is sor került.  A cigány 

kisebbségi önkormányzati választáson 20 jelölt indult a 4 kisebbségi mandátum 

megszerzéséért.  

A választás napján a választópolgárok 37 szavazókörben járulhattak az urnához.  

A választásra jogosult választópolgárok száma szavazás befejezésekor 29.604 fő 

volt, a szavazatszámláló bizottságok 10.385 szavazó megjelenését regisztrálták, 

mely 35 %-os megjelenési aránynak felel meg.  Az önkormányzati választás a 

városban nyugodt légkörben, különösebb említésre méltó esemény nélkül, a 

választási eljárásról szóló törvény előírásainak betartása mellett zajlott le. A 

polgármester- és a települési önkormányzati képviselők választásának 

eredményei ellen jogorvoslati kérelmet nem nyújtottak be. Mindezek alapján a 

Helyi Választási Bizottság által megállapított választási eredményeket 

véglegesnek lehetett nyilvánítani és eleget tehetett a választási eljárásról szóló 

1997. évi C. törvény 105/A. § (2) bekezdés i) pontjában biztosított 

kötelességének, azaz átadhatta Ózd város polgármesterének, a megválasztott 

helyi önkormányzati és a települési kisebbségi önkormányzati képviselőknek a 

megbízólevelet. A választás eredményei már ismertek, de tisztéből adódóan 

ismerteti a választás végleges eredményét. Ózd város megválasztott 

polgármestere Fürjes Pál, aki a FIDESZ-KDNP jelöltjeként az érvényes 

szavazatok 44,76 %-ával 4544 szavazattal nyerte el a polgármesteri tisztséget. 

Az egyéni választókerületben – a legtöbb érvényes szavazat alapján – 

megválasztott képviselők:  
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Egyéni 

választókerület 
Képviselő neve Jelölő szervezet 

1. Turiné Orosz Margit FIDESZ-KDNP 

2. Galanics Ferenc FIDESZ-KDNP 

3. Tóth Pál FIDESZ-KDNP 

4. Dr. Mészáros Miklós Független 

5. Vitális István FIDESZ-KDNP 

6. Tartó Lajos Független 

7. Csutor László FIDESZ-KDNP 

8. Obbágy Csaba FIDESZ-KDNP 

9. Dr. Kósné Dargai Rita FIDESZ-KDNP 

10. Dr. Bélteczki János FIDESZ-KDNP 

 

Kompenzációs listán megválasztott képviselők ABC sorrendben: 

 

Sorszám  Képviselő neve Jelölő szervezet 

1. Boda István Magyar Szocialista Párt 

2. Fazekas Zoltán FIDESZ-KDNP 

3. Kisgergely András Jobbik Magyarországért Mozgalom 

4. Márton Ferenc Jobbik Magyarországért Mozgalom 

 

Az önkormányzati rendszer működésében jelentős esemény az új testületek 

létrejötte, hiszen ez biztosítja a települések zökkenőmentes, folyamatos 

működését. Kívánja, s egyben kéri is, hogy tevékenységükkel – élvezve 

választóik bizalmát – a hamarosan elhangzó esküben vállaltak szerint 

eredményesen szolgálják Ózd város javát, segítsék elő további fejlődését. A 

Helyi Választási Bizottság és a maga nevében ismételten gratulál a felelős 

megbízatáshoz, munkájukhoz sok sikert, erőt, egészséget kíván.  

 

Dr. Mészáros Miklós megköszöni Dr. Mustos Lajos úrnak a tájékoztatást. 

 

A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi.  

 

2.) napirend 

 

Képviselők mandátumának ellenőrzése, jelentés a képviselők mandátumának 

vizsgálatáról 

 

Dr. Mészáros Miklós tájékozatja a jelenlévőket, hogy a Szervezeti és Működési 

Szabályzat 2. § (3) bekezdése értelmében a mandátumvizsgáló bizottság tagjai a 

korelnök és a két legfiatalabb képviselő. A bizottság feladata a képviselők 

mandátumának ellenőrzése a választási eredményjegyzőkönyvek alapján. 
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Felkéri  a két legfiatalabb képviselőt Vitális Istvánt és Kisgergely Andrást – 

mint korjegyzőket – a mandátumvizsgáló bizottságban való részvételre. 

A mandátumvizsgáló bizottság tagjainak mandátumát az SZMSZ 2. § (3) 

bekezdése alapján az elsőnek igazolt három képviselőből álló bizottság vizsgálja 

meg, akik:  Turiné Orosz Margit, Galanics Ferenc és Tóth Pál képviselők. 

 

Felkéri a mandátumvizsgáló bizottságot a képviselők mandátumvizsgálatának 

lefolytatására, a képviselőket pedig kéri személyazonosságuk igazolására 

szolgáló okmányuk előkészítésére.  

 

A mandátum ellenőrzés idejére szünetet rendel el. 

 

(SZÜNET UTÁN) 

 

Dr. Mészáros Miklós korelnök ismerteti a mandátumvizsgálat eredményét a 

jegyzőkönyv alapján, mely szerint a mandátumvizsgáló bizottság megvizsgálta a 

2010. október 3-ai helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán megválasztott polgármester és a képviselők mandátumát. A 

választási eredményjegyzőkönyvek, a megbízólevelek és a képviselők személyi 

igazolványa alapján a két bizottság megállapította, hogy a megválasztott 

polgármester és a képviselők érvényes mandátummal rendelkeznek. Kéri, 

szavazzanak a jelentés elfogadásáról.  

 

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozza: 

 

179/KH/2010. (X. 13.) sz. határozat 

 

Tárgy:  Jelentés a képviselők mandátumának vizsgálatáról 

 

A Képviselő-testület a képviselők mandátumának vizsgálatáról szóló jelentést 

elfogadja. 

 

3.)  napirend 

 

Önkormányzati képviselők eskütétele 

 

Dr. Mészáros Miklós tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 19. § (1) bekezdése alapján a 

települési képviselők az alakuló ülésen esküt tesznek.  Felkéri Dr. Mustos Lajos 

urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a képviselőktől szíveskedjen az 

esküt kivenni. 
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A Képviselő-testület tagjai leteszik az esküt, és erről okmányt írnak alá! 

 

4.) Napirend 

 

Polgármester eskütétele 

 

Dr. Mészáros Miklós tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 32. §-a értelmében a 

polgármester tagja a Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület 

határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából települési 

képviselőnek tekintendő. A polgármester a Képviselő-testület előtt tesz esküt. 

Felkéri Dr. Mustos Lajos urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy Fürjes 

Pál polgármester úrtól szíveskedjen az esküt kivenni. 

 

Fürjes Pál polgármester úr a Képviselő-testület előtt leteszi az esküt, és 

erről okmányt ír alá.  

 

Dr. Mészáros Miklós bejelenti, hogy a Képviselő-testület megalakult. Az 

újonnan megválasztott polgármesternek sok erőt, egészséget, kitartást, a 

Képviselő-testülettel jó együttműködést kíván.  

 

Dr. Mészáros Miklós korelnök az ülés vezetését átadja Fürjes Pál polgármester 

úrnak. 

 

5.) Napirend 

 

Polgármester köszöntője 

 

Fürjes Pál megköszöni a választópolgároknak a bizalmat, felkérést, köszöni 

hogy őt és a képviselő-testületet a szavazataikkal arra hatalmazták fel, hogy a 

város új lendületet vegyen a következő ciklusban. Az új feladatokról szól 

röviden. Új fejlődésre van szüksége a városnak, hiszen ez a Képviselő-testület 

fejébe vette, legalábbis a FIDESZ-KDNP többség, hogy másként vezetett várost 

fog a választópolgárok örömére irányítani. Sokkal nagyobb a felelősségük, 

hiszen kisebb a testület létszáma, egyes választókörök területe nagyobb lett, az a 

többség, amivel rendelkeznek, a felelőség súlyát növeli, a feladat komolyságát 

mindannyian átérzik. Személy szerint is mindent meg fog tenni azért, hogy Ózd 

város érdekét szolgálja, az itt lakók, élők bizalmát vissza tudja adni. Olyan 

vezetése lesz a városnak, amely visszanyeri azt a bizalmat, ami a korábbi 

ciklusban elveszett. A kampány időszaka alatt, és a megválasztása óta 

találkozott olyan feladatokkal, ami alapján az elkövetkezendő időszak programja 

íródik. Gondol itt arra, amikor lakossági fórumokat, bejárásokat tartottak. 

Ezekből a tapasztalatokból, véleményekből, kérdésekből lehet a valódi 
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következtetéseket levonni, mi az ami tényleg foglalkoztatja az embereket. Az 

elmúlt néhány napban, amikor sor került az átvételre, azonnal kijelölődött a fő 

cél, irányvonal, ami meghatározza majd működésüket. Legfontosabb célkitűzés: 

Ózdon a magas munkanélküliség olyan sok kihatással jár, amelynek 

megszüntetése rövid időn belül kötelező. Növelni kell a munkahelyek számát, ez 

többféle módon lehetséges. Meg kell őrizni a meglévő munkahelyeket, jól ki 

kell használni a pályázatok útján elnyert támogatási lehetőségeket, közcélú 

foglalkoztatást, olyan feltételeket kell teremteni, amely befektetőbarát módon 

ide tudja vonzani a befektetőket, és itt tudja őket tartani. Az ország nagyon 

nehéz helyzetben van. Magyarország az élvonalból az utolsók közé csúszott, 

elkerülték az igazi nagy befektetők. Az utóbbi időben azonban mégis elindult 

egy pozitív változás, jó hírrel is szolgálhatnak, igazán nagy cégek - gondol itt az 

autóiparral kapcsolatos cégekre - bizalmuk jeléül fejlesztéseket beruházásokat 

indítottak, illetve folytatták a már elkezdetteket. A másik fontos feladat, amely a 

várost érinti, a közbiztonság, közrend kérdése. Ez összefonódik az előbb 

említettekkel, hisz ha több a munkahely, kevesebb a munkanélküli,  kevesebb az 

aki nem hasznos dologgal tölti az időt, így automatikusan tud javulni a 

közbiztonság. Meg kell valósítani a kormány azon intézkedéseit, amely a 

közrend, közbiztonság javítását célozzák. Felvette a kapcsolatot Rendőrkapitány 

úrral, úgy érzi, jól együtt tudnak majd dolgozni ezen a téren. Harmadik 

sarkalatos pont: a város jövőjét alapvetően a fiatalok határozzák meg. A fiatalok 

itthon tartása rendkívül fontos dolog, visszautal a munkahelyek mennyiségére, 

minőségére. Véleménye szerint a közpénzek átlátható felhasználásával, a 

korrupció visszaszorításával, a nyilvánosság erejével, a feleslegesen kiáramló 

pénzek itthon tartásával vissza kell nyerni a választók bizalmát. Mindenki előtt 

ismeretes, hogy Ózd Város Önkormányzata más önkormányzatokhoz képest 

nehezebb helyzetben van, kisebb a bevétele. Ezért rendkívül fontos, hogy a 

pályázati forrásból elnyert pénzek felhasználása minél jobban szolgálja a város 

érdekeit, fejlődését. Megismerve a Képviselő-testület tagjait, úgy gondolja, hogy 

alkalmasak ennek a feladatnak a végrehajtásához. Az előttük álló feladatokhoz 

erőt, egészséget kíván, ha elfogyott az elszántságuk, jöjjenek hozzá, ő majd 

segít.  

Végezetül megköszöni Dr. Mészáros Miklós korelnök úrnak az ülés eddigi 

vezetését.  

A továbbiakban elmondja, hogy a 6.) napirend „Javaslat az Ügyrendi és 

Igazgatási Bizottság elnöke, titkára, tagjai megválasztására” – tárgyalásához zárt 

ülést rendel el. (Anyaga külön jegyzőkönyvben.) 

 

-.-.- 

 

Fürjes Pál tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a zárt ülés keretében 

megválasztották az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnökét, titkárát és tagjait. 
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Ismerteti, hogy a Bizottság elnöke Tóth Pál, titkára Kisgergely András, tagjai: 

dr. Bélteczki János, Turiné Orosz Margit,  dr. Mustos Lajos lett. 

 

7.) napirend 

 

Alpolgármester választása 

 

Fürjes Pál ismerteti, hogy a Képviselő-testület egy alpolgármestert választ. Az 

alpolgármester választása az önkormányzati törvény 12. § (4) bekezdése alapján 

zárt ülés keretében, a 34. § (1) bekezdése alapján a polgármester javaslatára 

titkos szavazással, minősített többséggel történik. Az általa javasolt személy a 

nyílt ülés tartásához hozzájárult.  

Alpolgármesternek Fazekas Zoltán képviselőt javasolja.  Kérdezi Fazekas 

Zoltánt, hogy a jelölést elfogadja-e? 

 

Fazekas Zoltán: a jelölést elfogadja, bejelenti személyes érintettségét, ezért a 

szavazáson nem vesz részt.  

 

Fürjes Pál kéri, szavazzanak Fazekas Zoltán foglalkoztatási jogviszonyban álló 

alpolgármesternek történő megválasztásáról.  

 

Dr. Almási Csaba ismerteti, hogy az alpolgármester választása titkos 

szavazással történik, melyet az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság bonyolít le. A 

Képviselő-testület tagjai szavazó lapokat kaptak, melyen igen, nem és 

tartózkodás szerepel. A szavazás urna használatával, külön helyiségben történik. 

A szavazás befejezése után az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke közli a 

választás eredményét. A Kaszinó épületében nincs szavazógép, amely a 

szavazás titkosságát biztosítaná, ilyen esetben a Szervezeti és Működési 

Szabályzat az urnás szavazást írja elő.  

 

Fürjes Pál a szavazás lebonyolításának időtartamára szünetet rendel el.  

 

(SZÜNET UTÁN) 

 

Tóth Pál az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás 

eredményét: 

 

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag Fazekas Zoltánt 

foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesternek megválasztotta, és a 

következő határozatot hozta: 
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181/KH/2010.(X.13.) számú határozat 

 

Tárgy: Alpolgármester választása 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

Fazekas Zoltán képviselőt    foglalkoztatási jogviszonyban álló 

 

alpolgármesternek megválasztja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

-.-.- 

 

Fürjes Pál felkéri az Ügyrendi és Igazgatási Bizottságot, hogy a 8.) 9.) 10.) 

napirendeket szíveskedjenek megtárgyalni. Az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 

ülésének idejére szünetet rendel el. 

 

(SZÜNET UTÁN) 

 

Fürjes Pál polgármester az ülés vezetését átadja Fazekas Zoltán 

alpolgármesternek. 

 

8.) napirend 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-

testülete Szervezeti és Működési  Szabályzatáról szóló többször módosított 

17/2008. (VI.2.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Fazekas Zoltán megkérdezi polgármester urat – mint előterjesztőt -, hogy a 

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására vonatkozóan van-e szóbeli 

kiegészítése?  

 

Fürjes Pál: nincs szóbeli kiegészítése.  

 

Fazekas Zoltán felkéri az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnökét, 

véleményezze az előterjesztést.  

 

Tóth Pál elmondja, hogy az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést. Előadja, hogy a bizottság nem képviselő tagja csak tartózkodási 

joggal vett részt az ülésen, tekintettel arra, hogy esküt még nem tett. Így a 
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bizottság 4 tagja szavazott az egyes napirendeknél. Átadja a szót a Jegyző úrnak, 

aki az elhangzott technikai jellegű módosításokat ismerteti. 

 

Dr. Almási Csaba ismerteti, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság ülésén két 

technikai módosítás hangzott el, mely a Szervezeti és Működési Szabályzat 16.  

és 17. §-át érinti, melyben két függelékről van szó. Gyakorlati szempontból 

könnyebben tudják kezelni az esetleges változtatásokat, ha nem kell minden 

esetben a módosítást Képviselő-testületnek tárgyalni. Az egyik függelék a 

képviselők névsorát, a másik az eskü szövegét tartalmazza. A rendeletben tehát 

a 16. és 17. § kimarad, így értelemszerűen a 18. és a 19. § lesz a 16. és 17. §. A 

következő technikai módosítás, amit az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 

elfogadott, az általános indokolás szöveges részében található. A Képviselő-

testület csökkenti a bizottságok számát, illetve csökkenti az alpolgármesterek 

személyének számát, ez meghatározott költségcsökkentéssel jár. A szöveges 

indokolás tévesen tartalmazza, hogy így havi szinten közel 17 M Ft-ot takarítana 

meg a Képviselő-testület. A pontos számítások szerint ez az összeg évi szinten 

közel 25  millió Ft-ot jelent, melyben a járulékok is szerepelnek, ennyit takarít 

meg a Képviselő-testület a jelzett csökkentésekkel. Kéri, hogy a Szervezeti és 

Működési Szabályzatot a Képviselő-testület az elhangzott módosításokkal 

együtt fogadja el.  

 

Tóth Pál ismerteti, hogy az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az elhangzott 

technikai módosításokkal együtt 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja 

elfogadásra a Képviselő-testületnek a rendeletet. 

 

Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja 

 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

14/2010.(X.14.) számú önkormányzati rendeletét 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 

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

továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja:  

 

1.§ 
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Az SZMSZ 2.§ (6) bekezdése hatályon kívül helyezve. 

2.§ 

 

Az SZMSZ 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3. § 

 

A Képviselő-testület tagjainak száma 15 fő, névsorát az SZMSZ 1. sz. függeléke 

tartalmazza.” 

 

3.§ 

 

(1) Az SZMSZ 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:   

 

„(1) A helyi önkormányzati választáson mandátumot szerzett képviselők 

önkormányzati tevékenységük összehangolására egy képviselőcsoportot, 

vagy közös képviselőcsoportot hozhatnak létre. Képviselőcsoport 

alakításához legalább három képviselő részvétele szükséges. Egy települési 

képviselő csak egy képviselőcsoportnak lehet tagja.” 

 

(2) Az SZMSZ 6.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(4) Megszűnik a képviselőcsoport, ha tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy 

ha a képviselőcsoport ezt határozatában kimondja.” 

 

 

4.§ 

 

Az SZMSZ 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Rendelet-tervezet az illetékes bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és 

Rendészeti Bizottság előzetes véleményezése után kerülhet a Képviselő-

testület elé.” 

5.§ 

 

Az SZMSZ 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az 

alpolgármester vezeti, illetve az SZMSZ 44. § (1) bekezdésében 

meghatározott sorrend szerinti bizottságok elnökei.” 

 

6.§ 
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Az SZMSZ 38. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) Amennyiben a titkos szavazás urna alkalmazásával történik, a technikai 

feltételeket a jegyzőnek kell biztosítani, lebonyolítása az Ügyrendi, 

Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnökének feladata. A titkos szavazás 

eredményéről a bizottság külön jegyzőkönyvet készít, melyet csatolni kell az 

ülés jegyzőkönyvéhez.” 

7.§ 

 

Az SZMSZ 41. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(6) Abban az esetben, ha a jegyzőkönyv tartalmát illetően vita támad, az 

Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság állásfoglalását lehet kérni.” 

 

8.§ 

(1) Az SZMSZ 42. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A polgármester az (3) – (4) bekezdésben foglalt feladatait az 

alpolgármester, a tanácsnokok, a bizottsági elnökök és a jegyző bevonásával 

látja el.” 

 

 (2) Az SZMSZ 42. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(8) A polgármester biztosítja a vezetés egységét, összehangolja az 

alpolgármester, a tanácsnokok, a bizottsági elnökök és a jegyző munkáját. 

Meghatározza az időszerű feladatokat és beszámoltatja őket feladataik 

ellátásáról.”  

9.§ 

 

Az SZMSZ II. cím helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„II. cím 

 

Alpolgármester 

43. § 

(1)  A Képviselő-testület alpolgármestert választ. 

 

(2)  Az alpolgármester főállásban látja el munkáját, munkaideje napi nyolc óra. 

 

(3) A polgármester helyettesítését az alpolgármester látja el. Az alpolgármester 

a polgármestert akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti. 

Intézkedéséről a polgármesternek haladéktalanul köteles beszámolni.  
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(4) Az alpolgármester a Polgármesteri Hivatalban minden hónapban 

fogadónapot tart.” 

 

 10.§ 

Az SZMSZ 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1)
  

A Képviselő-testület a következő bizottságokat hozza létre: 

a) Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, 

b)
 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, 

d) Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság,  

  e) Egészségügyi és Szociális Bizottság, 

  f)
 
 Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság.” 

 

 11.§ 

Az SZMSZ 45. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A bizottságok hét tagúak.” 

 

12.§ 

Az SZMSZ 52. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1)
  

A Képviselő-testület 

              a) civil kapcsolatok, 

              b) peremkerületi és városrehabilitációs, 

              c) városimázsért és nemzetközi kapcsolatokért felelős 

 tanácsnokot választ. 

A tanácsnok önkormányzati feladatait az SZMSZ 3. sz. melléklete 

tartalmazza.” 

13.§ 

 

Az SZMSZ IV. címe helyébe a következő rendelkezés lép:   

 

„IV. cím 

 

Kisebbségi önkormányzat működési feltételei  

64. § 

 

(1) Az Önkormányzat biztosítja a települési kisebbségi önkormányzat 

testületi működésének feltételeit.  

 

(2)  Az Önkormányzat az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat (a 

továbbiakban: Cigány Kisebbségi Önkormányzat) működéséhez szükséges 
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helyiségeket ingyenesen bocsátja rendelkezésre. A Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat munkájának segítésére egy főt biztosít, aki az adminisztratív 

és gazdálkodási feladatokat látja el, a könyvelési feladatokat a Polgármesteri 

Hivatal Pénzügyi Osztálya végzi. 

 

(3) A Polgármesteri Hivatal illetékes osztályai – jogszabályok keretei között – 

segítik a települési kisebbségi önkormányzat munkáját az ügyrendben 

foglaltak szerint.” 

14.§ 

 

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 

 

15.§ 

 

Az SZMSZ 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 

 

16.§ 

 

Jelen Rendelet hatályba lépését követően, ahol az Önkormányzati 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. 

 

17.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 

az alakuló üléstől kell alkalmazni.  
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a 14/2010.(X. 14. ) sz. önkormányzati rendelet 1. számú 

melléklete 

„A 17/2008.(VI.2.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklete” 

A bizottságok feladatai 

 

I. Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság 

 

1.) Előterjeszti: 

a) az önkormányzat által alapított kitüntetési javaslatokat az arra vonatkozó 

rendelettel összhangban, 

b) a polgármester és az alpolgármesterek illetményére, költségtérítésére és a 

polgármester jutalmazására vonatkozó javaslatokat, 

c) a Képviselő-testület által meghatározott ügyeket. 

 

2.) Véleményezi: 

a) a Képviselő-testület éves munkatervét, programjait,  

b) a közterületek elnevezésére vonatkozó testületi előterjesztéseket, 

c) az önkormányzat szervezetére, a hivatal-szervezetére, a hatásköri 

kérdésekre vonatkozó javaslatokat, 

d) a Képviselő-testület elé kerülő a város közrendjével, közbiztonságával 

kapcsolatos előterjesztéseket 

e) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentést, 

f) az önkormányzati rendelet-tervezeteket. 

 

3.) Vizsgálja és ellenőrzi: 

a) az önkormányzati rendelet-tervezetek jogszerűségét, 

b) a Képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlásának 

jogszerűségét, 

c) a Képviselő-testület üléseinek és döntéseinek az előkészítésére, ill. 

végrehajtására irányuló munkáját, 

d) az önkormányzati képviselőkkel szemben fennálló összeférhetetlenség 

megállapítására irányuló kezdeményezéseket, 

e) a Képviselő-testület tagjainak vagyonnyilatkozatát, melyről nyilvántartást 

vezet,. 

 

4.) Közreműködik: a bírósági ülnökök választásának előkészítésében. 

 

5.) Figyelemmel kíséri: 

a) a Polgármesteri Hivatalban végzett önkormányzati hatósági 

tevékenységet,  
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b) segíti a Képviselő-testület és szervei szabályszerű működését, az 

SZMSZ előírásainak megsértése esetén intézkedéseket kezdeményez, 

c) a város közrendjét, közbiztonságát, 

d) az éves költségvetésben a közrend, közbiztonsággal kapcsolatban 

meghatározott költségvetési összeg felhasználását, 

e) a hatáskörébe tartozó feladatok vonatkozásában a végrehajtást.  

 

6.) Lebonyolítja: a Képviselő-testület urna alkalmazásával történő titkos 

szavazását. 

 

7.) Javaslatot tesz:  

a) a közrend, közbiztonság javítása érdekében költségvetési keret 

megállapítására, 

b) a közrend, közbiztonság javítása érdekében szükséges intézkedésekre, 

feladatokra, 

c) a Képviselő-testület éves munkatervére és programjaira, 

d) kitüntetések adományozására. 

 

8.) Kapcsolatot tart a közbiztonság és a vagyonvédelem javítása érdekében: 

a) a Rendőrkapitánysággal, 

b) a polgárőr szervezetekkel, 

c) a kisebbségi önkormányzatokkal, 

d) a térség települési önkormányzatainak képviselőivel, 

e) az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány Kuratóriumával, 

f) társadalmi bűnmegelőző szervezetekkel. 

 

9.) Beszámol tevékenységéről a Képviselő-testületnek. 

 

10.)Döntési jogot gyakorol: a Képviselő-testület által átruházott hatáskörökben 

 

 

II. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

1.) Előterjeszti: 

a) a saját pénzügyi forrás biztosításával kapcsolatos pályázatokat, az azokra 

vonatkozó javaslatokat, 

b) a hatáskörébe tartozó önkormányzati rendelet-tervezeteket,  

c) az éves költségvetésben keretjelleggel meghatározott összegek tételes 

felosztására vonatkozó javaslatokat (érintett bizottságokkal együtt), 

d) a Képviselő-testület által hatáskörébe utalt ügyeket. 

2.) Ellenőrzi: 

a) a belső ellenőrrel, revizorokkal együttműködve – az Önkormányzat 

hivatala és intézményei gazdálkodását, 
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b) a különböző gazdasági kihatású programok, vállalkozások pénzügyi 

lebonyolítását, helyzetét, 

c) a gazdálkodásról szóló – év közbeni és éves – beszámolókban 

foglaltakat, 

d) az önkormányzati vagyon felmérését tartalmazó – éves 

zárszámadáshoz csatolt – leltár adatainak valódiságát, továbbá a 

törzsvagyon elkülönített nyilvántartását, 

e) a kötelező év közbeni, éves beszámolók mellett a költségvetési 

rendelet végrehajtását, 

f) az éves költségvetés teljesítése kapcsán meghatározásra került 

pénzügyi kihatásokkal közvetlenül nem járó feladatokat, 

g) a hatáskörébe tartozó feladatok vonatkozásában a végrehajtást.  

h) a kommunális szolgáltatások ellátásának színvonalát, 

i) a város ivóvízellátását, a szennyvízkezelési feladatok ellátását, 

j) városüzemeltetési szempontból az önkormányzati közszolgáltató 

szervezetek működését, feladatellátását, 

k) a közterület-fenntartási, köztisztasági, településtisztasági, szilárd és 

folyékony hulladékkezelési feladatok ellátását, 

l) a köztemetők üzemeltetését, 

m) a helyi közvilágítást, a tömegközlekedés ellátását, 

n) az élővízfolyások és a városi csapadékvíz elvezető rendszer 

kezelésével kapcsolatos feladatok ellátását, 

o) a környezetvédelmi szempontok érvényesülését a városfejlesztésben, 

rendezési tervekben, városüzemeltetésben, vagyonhasznosításban, 

beruházásokban. 

 

3.) Véleményezi: 

a) az éves költségvetésről és az előző évi gazdálkodásról szóló 

beszámolóra vonatkozó rendelet-tervezeteket, a pénzmaradvány 

elosztására vonatkozó előterjesztést, 

b) a naptári éven belüli hitelfelvételt, célhitel felvételét, 

c) előzetesen véleményezi a címzett, cél- és egyéb állami támogatással 

megvalósítandó beruházásra vonatkozó előterjesztést, 

d) a költségvetési hiány feszültségek mérséklését célzó programokat, az 

esetleges átmeneti gazdálkodás bevezetésére irányuló döntést, 

e) a különféle pályázatok, támogatási igények benyújtására irányuló 

kezdeményezést, az ez irányú pályázatokat, 

f) az előirányzat-módosításokat, 

g) a polgármester által előterjesztett költségvetéssel kapcsolatos eseti 

anyagokat (költségvetési feszültségek mérséklésével kapcsolatos 

programok, stb.), 

h) a hitelfelvétel és egyéb forrásteremtő műveletek szükségességét 

(kötvénykibocsátás stb.), gazdaságosságát, szükség szerint ez irányú 
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kezdeményező javaslatot dolgoz ki. 

i) a várost érintő területfejlesztési koncepciókat, terveket, programokat, 

j) a városfejlesztést érintő, a városképet jelentősen befolyásoló feladatok 

előkészítését, végrehajtását, 

k) városüzemeltetési szempontból a költségvetést,  

l) a városfejlesztési szempontból jelentős beruházásokat, azok terveit, 

m) a kommunális szolgáltatásokat érintő módosítási és fejlesztési 

feladatokat, 

 

4.) Véleményezési jogot gyakorol: a belterületi földérték vonatkozásában. 

 

5.) Előzetes egyetértési jogot gyakorol: az önkormányzatot megillető 

tőkerészesedéshez kapcsolódó tagsági jogok vonatkozásában azon 

többszemélyes társaságok esetében, ahol az önkormányzati tőkerészesedés 

mértéke eléri vagy meghaladja a 10 %-ot. 

 

6.) Utólagos egyetértési jogot gyakorol: 

a) amennyiben a 3.) pontban meghatározott társaság legfőbb szerve a 

Gazdaságfejlesztési Bizottság által előzetesen nem tárgyalt kérdésben 

kíván dönteni, és az utólagos önkormányzati bizottsági jóváhagyást a 

társaság érvényességi feltételként elfogadja, 

b) a 3.) pontban meghatározott társaság legfőbb szervének taggyűlés tartása 

nélküli döntéshozatali eljárása során. 

7.) Előkészíti: 

- az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával, 

- a helyi közszolgáltatások (víz-, szennyvíz-, távhő-, hulladékkezelési 

szolgáltatások, valamint lakás- és helyiségbérleti szolgáltatás és a 

városüzemeltetési feladatkörbe tartozó tevékenységek) ellátásával, 

- a területfejlesztéssel, a helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztéssel, 

befektetés-ösztönzéssel, 

- a foglalkoztatás megoldásában való közreműködéssel 

kapcsolatos döntéseket. 

 

Ennek keretében: 

a) közreműködik: az Önkormányzat alapítói jogkörének gyakorlásában 

aa) az egyszemélyes gazdasági társaságok, közhasznú társaságok 

esetében: a gazdasági társaságokról és közhasznú szervezetekről 

szóló törvények szerint taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó 

döntéseket előkészítő előterjesztések véleményezésében (számviteli 

törvény szerinti mérlegbeszámolók, közhasznúsági jelentés 

elfogadása, ügyvezetők tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása, 

társasági szerződések, alapító okiratok módosítása, stb. 

vonatkozásában), 
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ab) Ptk. szerint az alapítvány esetében. 

 

 b) véleményezi: 

ba) előzetesen véleményezi a vagyonhasznosítással összefüggő döntési 

javaslatokat, 

bb) a gazdasági jellegű, illetve kihatású önkormányzati és egyéb 

társulásokba való belépésre vagy csatlakozásra, alapítványok 

létrehozására, alapítványi források átvételére-adására irányuló 

javaslatokat, 

bc) az egyes vagyongazdálkodási, -hasznosítási javaslatokat, különösen 

- lakás- és helyiséggazdálkodással kapcsolatos koncepciókat, 

- az ingatlan értékesítéssel kapcsolatos előterjesztéseket, 

- a vagyonátvétellel, -átadással kapcsolatos javaslatokat, 

- portfólió-kezelést érintő előterjesztéseket, 

- az önkormányzati vagyont érintő egyéb előterjesztéseket, 

- a vagyonhasznosítással és egyes gazdaságfejlesztéssel összefüggő 

pályázatok és szerződés-tervezetek feltételrendszerét, 

- a vásár- és piacüzemeltetés helyi szabályozását, 

bd) az Önkormányzat árhatósági jogkörébe tartozó egyes közüzemi 

szolgáltatási díjak megállapítására irányuló szolgáltatói 

előterjesztéseket, 

be) az Önkormányzat költségvetését, annak végrehajtásáról szóló 

beszámolót, a hitelfelvétellel kapcsolatos javaslatokat, 

bf) a városfejlesztéssel, a helyi adókkal, vállalkozásokkal kapcsolatos 

előterjesztéseket, 

bg) az Önkormányzatot érintő regionális, kistérségi és helyi fejlesztési 

koncepciókat, stratégiákat, programokat, projekteket, 

bh) a közhasznú és egyéb foglalkoztatás elősegítésére, az 

infrastruktúrális ellátottság javítására, az Önkormányzat működési 

feltételeinek biztosítására irányuló önkormányzati pályázatokat. 

 

c) elemzi 

ca) az önkormányzati gazdasági társaságok, a városüzemeltetési és 

gazdaságfejlesztési feladatokat ellátó költségvetési intézmények, 

alapítványok gazdálkodását, javaslatot tesz működésük 

hatékonyságának növelésére, 

cb) az önkormányzati ármegállapítási jogkörbe tartozó közüzemi 

szolgáltatók által a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében 

készített díjkalkulációt és a díjkompenzációs igények 

megalapozottságát. 

 

8.) Vizsgálja: 
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a) az Önkormányzat pénzügyi helyzetét, költségvetését, likviditását a 

számviteli információs rendszer alapján, 

c) az önkormányzat által jóváhagyott – igen jelentős lakossági kihatással 

bíró – közszolgáltatási díjakat, 

d) a helyi adózással, adóigazgatással kapcsolatos feladatok végrehajtását, 

e) az ellenőrzési munkatervben foglaltak végrehajtását, a vizsgálati 

jelentések kapcsán véleményezi az esetleges szankcionálásra vonatkozó 

kezdeményezéseket, avagy arra szükség szerint önálló javaslatot tesz, 

f) az Önkormányzat bevételeinek felhasználását. 

9.) Közreműködik: 

a) az éves költségvetési koncepció irányelveinek kidolgozásában,  

b) a költségvetés tervezésében,  

c) városfejlesztési koncepciók, programok, rendezési tervek elkészítésében, 

véleményezésében, 

d) az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és önkormányzati 

alapítású gazdasági szervek ellenőrzési munkatervének elkészítésében, a 

vizsgálati szempontok összeállításában, továbbá ennek keretében 

meghatározza a bizottság által elvégzendő ellenőrzéseket, 

e) a terv szerinti és esetenkénti ellenőrzések vizsgálati szempontjainak 

összeállításában. 

f) közszolgáltatások díjainak megállapításában. 

 

10.) Kezdeményezi: vizsgálatai alapján – anyagi és pénzeszközök zárolását 

kármegelőzési céllal. 

11.) Figyelemmel kíséri: 

a) a foglalkoztatás feltételeinek megteremtésével, a gazdaságfejlesztéssel, 

vállalkozás élénkítéssel foglalkozó szervezetek tevékenységét, 

b) a befektetés-ösztönzéshez közvetlen, vagy közvetett módon hozzájáruló 

városi, kisebbségi programok megvalósulását (szakmai konferenciák stb.), 

c) a városi közterületek arculatának alakulását, a közterületek tisztaságát, a 

parkok gondozottságát és a köztéri szobrok állapotát, 

d) az állategészségügyi, növényvédelmi szolgáltatás működését, 

e) a helyi vízrendezési, vízkár-elhárítási feladatok végrehajtását, 

f) az önkormányzati utak forgalomtechnikáját, 

g) a helyi energiaellátást, 

h) környezetvédelmi előírások érvényesülését, 

i) a városban és térségében folyamatban lévő területfejlesztést elősegítő 

programokat, a településrészek arányos fejlesztését, 

j) a bizottság szakterületét érintő feladatokra az önkormányzati 

költségvetésben biztosított előirányzatok felhasználását, 

k) a hatáskörébe tartozó feladatok vonatkozásában a végrehajtást. 

 

12.) Javaslatot tesz:  
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a) a városfejlesztés, területhasználat, területszervezés, építési, városképi 

követelmények helyi szabályozására, ellenőrzi azok végrehajtását, 

b) környezetvédelmi fejlesztésekre, 

c) önkormányzati beruházásokra 

d) a helyi jelentőségű épített és természeti értékek védelmére, védetté 

nyilvánítására, megóvására, figyelemmel kíséri a végrehajtást, 

e) helyi környezetvédelmi (víz-, talaj-, levegővédelem, zaj és rezgés elleni 

védelem stb.) követelmények megállapítására, 

f) a közterület használatának helyi szabályozására, 

g) városfejlesztési, környezetvédelmi alapok létrehozására, kezelésére, 

h) a városfejlesztési koncepciókra, területrendezési tervekre, rendezési 

programokra, figyelemmel kíséri azok végrehajtását, 

i) környezetvédelmi programokra, akciókra, kampányokra és egyéb, a 

környezet védelmét szolgáló intézkedésekre, 

j) a Képviselő-testület éves munkatervére és programjaira, 

k) kitüntetések adományozására. 

 

13.) Kapcsolatot tart: 

a) a helyi nem önkormányzati tulajdonú közszolgáltató szervekkel, 

b) a környezet- és természetvédő szervezetekkel, bevonja azokat a 

környezet- és természetvédelmi feladatok ellátásába. 

 

14.) Beszámol tevékenységéről a Képviselő-testületnek. 

 

15.)Döntési jogot gyakorol: a Képviselő-testület által átruházott hatáskörökben. 

 

 

III. Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

1.) Előterjeszti: 

a) a Képviselő-testület által meghatározott ügyeket. 

b) a hatáskörébe tartozó önkormányzati rendelet-tervezeteket. 

 

2.) Véleményezi: 

a) a művelődési és oktatási intézményeket érintő beruházásokat, 

felújításokat, fejlesztéseket, 

b) a költségvetési kereten belül az oktatási és a közművelődési intézmények 

éves költségvetési tervezetét, 

c) az intézmények vezetőinek továbbtanulását, 

d) az oktatási és a közművelődési intézmények szakmai pedagógiai 

programját és SZMSZ-ét, 

e) a feladatkörébe tartozó, de nem önkormányzati fenntartású művelődési és 

oktatási intézmények ügyeit, 
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f) közreműködik közterületen és önkormányzati épületen elhelyezett 

művészeti alkotások elbírálásában és elhelyezésében, 

g) Ózd Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának módosítására 

tett javaslatokat, 

h) Ózd Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának végrehajtását 

célzó intézkedési tervet. 

 

3.) Javaslatot tesz: 

a) valamennyi művelődési és oktatási ügyben az Önkormányzatnak, 

b) az állami ünnepek és városi szintű rendezvények programjaira és 

költségeire, 

c) a kollektív szerződésekben a törvényben előírtakon túli fenntartói 

költségekkel járó juttatások engedélyezésére, 

d) a diák-, a szabadidő, a verseny- és élsport, az utánpótlás-nevelés, a 

természetjárás és turizmus városi szintű fejlesztésére, működési 

feltételeinek megteremtésére, szervezeteinek kialakítására, 

e) az önkormányzati fenntartású testnevelési és sportlétesítmények 

létrehozására, megszüntetésére, átszervezésére, 

f) a testnevelés és sport céljait szolgáló létesítmények beruházására, 

felújítására, fejlesztésére, 

g) a testnevelés és sport térségi feladatait ellátó szervezet létrehozására 

megszüntetésére és átszervezésére, 

h) a gyermekekkel, az ifjúsággal, a sporttal, a fogyatékosok sportjával, a 

kábítószer és egyéb egészségre ártalmas élvezeti cikkek 

fogyasztásának visszaszorításával kapcsolatos önkormányzati 

koncepciókra, programokra, 

i) a helyi ifjúsági és sportpolitika feladatai ellátásának érdekében 

javaslatot tesz a megvalósításhoz szükséges intézményrendszer 

kialakítására, 

j) a gyermekek és az ifjúság életlehetőségeinek bővítésére, a kábítószer 

fogyasztás megelőzésére és kezelésére szolgáló fejlesztésekre, 

k) a kábítószerügyi koordinációra, 

l) az önkormányzat ifjúságpolitikájának céljaira, feladataira és 

eszközrendszerére, 

m) az önkormányzat sportra vonatkozó rövid, közép és hosszú távú 

koncepciójára, 

n) az önkormányzati támogatásban részesülő ifjúsági és sportszervezetek 

ellenőrzésére 

o) a Képviselő-testület éves munkatervére és programjaira, 

p) kitüntetések adományozására. 

 

4.) Vizsgálja: a helyi médiák működését és tevékenységét. 
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5.) Közreműködik: 

a) művelődési és oktatási intézmények létrehozásában, átszervezésében, 

működtetési kérdéseiben, megszüntetésében, 

b) a művelődési és oktatási intézmények térítési díjainak és 

kedvezményeinek megállapításában. 

c) a helyi sportpolitikai elvek kialakításában, 

d) az önkormányzat által fenntartott sportlétesítmények igénybevételi 

lehetőségeinek kialakításában, térítési díjainak megállapításában, 

e) az egészségmegőrző társadalmi program végrehajtásának segítésében, 

f) a nemzetközi sportkapcsolatok kialakításában, ápolásában, 

g) a város szintű szabadidősport-programok előkészítésében, 

lebonyolításában, 

h) az ifjúságpolitikai és sportügyekkel kapcsolatos programok 

végrehajtásában, 

i) az iskolán kívüli művelődéssel, a szabadidő hasznos eltöltésével, az 

egészségmegőrzéssel, a megelőzéssel összefüggő helyi feladatok 

végrehajtásában, 

j) az idegenforgalom – feladat- és hatáskörébe tartozó – feladatainak 

ellátásában, 

k) az önkormányzat gyermek- és ifjúságvédelemre vonatkozó helyi 

politikájának kidolgozásában és megvalósításában, 

l) a gyermekekre és az ifjúságra közvetlenül vonatkozó önkormányzati 

döntések előkészítésében, 

m) az egészséges életmódot népszerűsítő, a kábítószer és más egészségre 

ártalmas élvezeti szerek fogyasztásának megelőzését szolgáló helyi 

programok összehangolásában, 

n) a szabadidő hasznos eltöltését, valamint a játszóterek fejlesztését szolgáló 

programok kidolgozásában, 

 

6.) Együttműködik: 

a. a kisebbségi önkormányzatokkal és kisebbségi szervezetekkel művelődés 

és oktatás terén, 

b. az egyházakkal a hitélettel kapcsolatos igények és érdekek feltárásában. 

c. a sportszervezetekkel a város testnevelési, sportpolitikai és sportszakmai 

feladatainak végrehajtásában, 

d. a diáksport-szervezetekkel a tanulók tanórán kívüli testnevelésének és 

sportjának szervezésében, 

a. a lakosság szabadidő hasznos eltöltésére alakult társadalmi 

szervezetekkel, 

e. kistérség önkormányzataival, a helyi ifjúsági, sport és fogyatékosokat 

tömörítő szervezetekkel, egyházakkal és felekezetekkel, a gyermekekkel 
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és az ifjúsággal foglalkozó egyesületekkel, közhasznú szervezetekkel, 

alapítványokkal, közalapítványokkal, 

f. a fogyatékosság-ügyben tevékenykedő civil szervezetekkel, a 

fogyatékosok sportjának, a fogyatékos személyek társadalmi 

integrációjának segítése érdekében. 

7.) Segíti: a helyi testnevelés és sportintézmények működését. 

 

8.) Figyelemmel kíséri: a hatáskörébe tartozó feladatok vonatkozásában a  

végrehajtását.  

 

9.) Beszámol tevékenységéről a Képviselő-testületnek. 

 

10.)Döntési jogot gyakorol: a Képviselő-testület által átruházott hatáskörökben 

 

 

IV. Egészségügyi és Szociális Bizottság 

 

1.) Előterjeszti: 

a) a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi ellátást szabályozó rendelet-

tervezetet,   

b) a szociális szolgáltatástervezési koncepciót, illetve annak 

felülvizsgálatából adódó módosítását, 

c) a városi egészségtervet, illetve annak felülvizsgálatából adódó módosítást, 

d) a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi programokat, 

e) Képviselő-testület által meghatározott ügyeket. 

 

2.) Véleményezi: 

a) a szociális és egészségügyi intézmények költségvetésére, pénzügyi 

támogatására, pénzeszközök átcsoportosítására tett javaslatokat, 

b) a szociális és egészségügyi intézményeket érintő beruházásokra, 

fejlesztésekre tett javaslatokat, 

c) a Képviselő-testület szociális és egészségügyi ellátást érintő döntéseinek 

előkészítésére tett javaslatokat, 

d) az intézmények által benyújtandó szociális és egészségügyi ellátást érintő 

pályázatokat, 

e) az Almási Balogh Pál Kórház szakmai munkájáról készült beszámolót, 

f) az Almási Balogh Pál Kórház szakmai programját, Szervezeti és 

Működési Szabályzatát, 

g) a közmunkaprogramok működtetése érdekében benyújtott pályázatokat, 

valamint a működtetéséhez kapcsolódó javaslatokat, 

h) a közhasznú foglalkoztatás szervezéséhez kapcsolódó javaslatokat. 

 

 



 26 

 

 

3.) Javaslatot tesz: 

a) a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi intézmények létrehozására, 

működtetésére, megszüntetésére, esetleges profilváltoztatására, 

b) a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és egyéb egészségügyi 

vállalkozások engedélyezésével, megszüntetésével kapcsolatos 

intézkedésekre, 

c) finanszírozási szerződések megkötésére, módosítására, megszüntetésére, 

d) az orvosi rendelők ill. lakások privatizációjára, 

e) a szociális és egészségügyi ellátást biztosító szolgálatok, intézmények 

racionális működtetését célzó intézkedésekre, 

f) a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi ellátás színvonalának 

emelését célzó intézkedésekre, 

g) a háziorvosi, a kórházi Felügyelő tanács létszámának megállapítására, 

h) a Képviselő-testület éves munkatervére és programjaira, 

i) kitüntetések adományozására. 

 

4.) Vizsgálja: 

a) a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi ellátást szabályozó helyi 

rendeletekben foglaltak eredményességét, hatékonyságát, 

b) a szociális és egészségügyi alapellátást, szakellátást biztosító szolgálatok, 

intézmények működését, 

c) a szociális és egészségügyi alapellátást, szakellátást érintő Képviselő-

testületi döntés végrehajtására tett intézkedéseket, 

d) a szociális és egészségügyi alapellátást, szakellátást biztosító 

szolgálatoknak,  

intézményeknek a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt feladatai 

megvalósítását, 

e) a szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátás, szakellátás 

színvonalának alakulását Ózd város lakossága körében, 

f) a közcélú, közhasznú foglalkoztatás színvonalának, hatékonyságának 

alakulását, 

g) a közmunkaprogramok végrehajtásának eredményességét. 

 

5.) Közreműködik: 

a) a civil szervezetek által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények, szolgáltatások létrehozásában, szükség esetén 

szakmai javaslatokat, véleményt ad, 

b) a városi szintű szociális és egészségügyi témájú rendezvények 

megszervezésében, 

c) a Szociálpolitikai Kerekasztal működtetésében. 
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6.) Együttműködik: 

a) a nem állami, egyházi szervezetekkel a közszolgálati feladatok magasabb 

színvonalú ellátása érdekében, szükség esetén tevékenységük 

koordinálásában, 

b) az ÁNTSZ-el, egészségügyi, oktatási intézményekkel, rendőrséggel, a 

kisebbségi önkormányzatokkal, az állami foglalkoztatási szerv 

(Munkaügyi Központ), valamint az ÉRÁK Ózdi Kirendeltségével, az Ózd 

Kistérség Többcélú Társulásának Humánpolitikai bizottságával. 

 

7.) Figyelemmel kíséri: 

a) a város lakosságának egészségügyi helyzetét, 

b) a város lakossága szociális életkörülményeinek alakulását, 

c) a hatáskörébe tartozó feladatok vonatkozásában a végrehajtást.  

 

8.) Jóváhagyja az egészségügyi alapellátás működéséhez kapcsolódó 

szabályzatokat. 

 

9.) Beszámol tevékenységéről a Képviselő-testületnek. 

 

10.) Ellátja: a Képviselő-testület által átruházott hatásköröket. 

 

 

V. Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság 

 

1.) Véleményezi: 

a)  a Képviselő-testület éves munkatervét, programjait, 

b) az éves költségvetésről és az előző évi gazdálkodásról szóló beszámolóra 

vonatkozó rendelet-tervezeteket, a pénzmaradvány elosztására vonatkozó 

előterjesztést, 

c) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó 

területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló rendelet-tervezeteket 

d) önkormányzat tulajdonában lévő lakások- és helyiségek elidegenítéséről szóló 

rendelet-tervezetet, 

e) véleményezi a lakás és helyiséggazdálkodással kapcsolatos koncepciókat, 

f) a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal kapcsolatos előterjesztéseket. 

 

2.)Ellenőrzi a hatáskörébe tartozó feladatok vonatkozásában a végrehajtást.  

 

3.) Javaslatot tesz: 

a) a bérbeadási listára felvehető igénylőkre, 
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b) az esélyegyenlőség biztosítása érdekében szükséges intézkedésekre, 

feladatokra, 

c) esélyegyenlőségi programokra, akciókra, kampányokra, intézkedésekre. 

 

4.) Vizsgája a   bérbeadási lista tervezete ellen érkezett észrevételeket. 

 

5.) Közreműködik a bérbeadási lista alapján kielégíthető igénylők jövedelmi, 

vagyoni, szociális viszonyainak helyszíni vizsgálatában. 

 

6) Megállapítja a Nyugdíjasok Házára vonatkozó bérbeadási rangsort. 

 

7.) Kapcsolatot tart a  

a) Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős államtitkárral, 

b)  város és a térség kisebbségi önkormányzataival,  

c) civil szervezetekkel, 

d) bűnmegelőző szervezetekkel 

e) Nemzeti és Etnikai Jogok Országgyűlési Biztosával. 

 

8.) Figyelemmel kíséri: 

a)  az önkormányzat intézményeiben az esélyegyenlőség elvének 

érvényesülését, 

b) a foglalkoztatás egyenlő feltételeinek megteremtésével, vállalkozás 

élénkítéssel foglalkozó szervezetek tevékenységét, 

c) a kisebbségi programok megvalósulását, 

d) a településrészek arányos fejlesztését, 

e) az önkormányzat hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal kapcsolatos 

intézkedéseit 

 

9.) Beszámol tevékenységéről a Képviselő-testületnek. 

 

10.) Ellátja: a Képviselő-testület által átruházott hatásköröket. 

 

 



 

a 14/2010.(X. 14.) sz. önkormányzati rendelet 2. számú melléklete 

„A 17/2008.(VI.2.) számú önkormányzati rendelet 3. számú melléklete” 

 

A tanácsnokok feladatai 

 

I. A tanácsnokok általános feladatai: 

 

1. Javaslatot adnak – feladatkörükhöz tartozó ügyekben – a Képviselő-

testület és bizottságok éves munkaterveinek összeállításához. 

 

2. Felügyelik a Képviselő-testület által meghatározott önkormányzati 

feladatkörök ellátását. 

 

3. A polgármester megbízása alapján képviselhetik az önkormányzatot. 

 

4. Feladatkörükbe tartozóan képviselő-testületi előterjesztést készíthetnek. 

 

5. Feladatkörükbe tartozóan részt vesznek a Képviselő-testület kinevezési 

hatáskörébe tartozó pályázatok elbírálásának előkészítésében. 

 

6. Részt vesznek a feladatkörükhöz kapcsolódó bizottságok ülésein, segítik a 

bizottság munkáját. 

 

7. A feladatkörükhöz tartozó ügyekben felvilágosítást, közreműködést 

kérhetnek az önkormányzat vezetőitől, 

a) a bizottságok elnökeitől, 

b) a jegyzőtől, aljegyzőtől, 

c) a hivatal szervezeti egységeinek vezetőitől. 

 

8. Tevékenységükről rendszeresen beszámolnak a polgármesternek, évente 

pedig igénye szerint a Képviselő-testületnek. 

 

9. Ellátják mindazon feladatokat, amellyel a polgármester, az alpolgármester 

megbízza. 

 

II. Civil kapcsolatok tanácsnok: 

 

1 A Képviselő-testület éves munkatervéhez javaslatot készít a karitatív és 

civil szervezetekkel történő egyeztetés alapján. 

 

2. Kapcsolatot tart az egyházak helyi vezetőivel. 
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3. Kapcsolatot tart a karitatív és civil szervezetekkel, az iskolák diák-

önkormányzati szerveivel. 

 

4. Koordinálja, segíti az iskolai hitoktatást. 

 

5. Kapcsolatot tart az ágazathoz tartozó intézmények vezetőivel, 

munkatársaival. 

 

6. Igény szerint segítséget nyújt az Egészségügyi és Szociális Bizottság, a 

Polgármesteri Hivatal érintett szervezeti egysége és az ifjúsági referens 

munkájához. 

 

7. Közreműködik a kapcsolódó testületi előterjesztések elkészítésében. 

 

8. Részt vesz bizottsági üléseken a feladatköréhez tartozó napirendek 

tárgyalásán. 

 

9. Részt vesz az érintett szervezetek rendezvényein. 

 

10.Munkájáról szükség szerint beszámol a Képviselő-testületnek. 

 

11.Részt vesz – meghívás alapján – lakossági fórumokon. 

 

 

III. Peremkerületi és városrehabilitációs tanácsnok: 

 

1. A peremterületek fejlesztése érdekében kapcsolatot tart a peremkerületi 

képviselőkkel. 

 

2. A képviselő-testület éves munkatervéhez javaslatot készít a peremkerületi 

fejlesztések vonatkozásában. 

 

3. Az éves költségvetési koncepció, rendelet-tervezet elkészítéséhez – az 

érintett peremkerületi képviselőkkel történt egyeztetés, illetve jelentkező 

igények alapján – koordinál, figyelemmel az arányos területi fejlesztés 

elvére. 

 

4. Az éves költségvetési koncepció, rendelet-tervezet, önkormányzati 

rendeletek kimunkálása kapcsán előzetesen egyezteti a beruházási, 

felújítási (karbantartási) feladatokra vonatkozó, peremterületeket érintő 

elgondolásokat. 
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5. Részt vesz – meghívás alapján – településrészi gyűléseken, lakossági 

fórumokon. 

 

6. Koordinálja az éves költségvetésben a peremterületek fejlesztésére 

megállapított előirányzatok teljesítését. 

 

7. Koordinálja a településrészi bizottságok munkáját, ellenőrzi a pénzügyi 

kereteik elosztását és felhasználását. 

 

8. Javaslatot tesz a városfejlesztés, területhasználat, építési, városképi 

követelmények helyi szabályozására, az önkormányzati beruházások 

városfejlesztési szempontjainak kihatásaira. 

 

9. Javaslatot tesz a helyi jelentőségű épített és természeti értékek védelmére, 

megóvására, figyelemmel kíséri azok végrehajtását. 

 

10. Kapcsolatot tart a helyi, nem önkormányzati városvédő szervezetekkel.  

 

11. Összegyűjti a képviselők és az érintett szakterületek részéről felmerült 

városrehablitációs igényeket. 

 

12. Rangsorolja és véleményezi az illetékes bizottságok elé döntésre 

beterjesztett városrehabilitációs igényeket. 

 

13. Koordinálja a képviselők és az érintett szakterületek közötti 

együttműködést. 

 

 

IV. Városimázsért és nemzetközi kapcsolatokért  felelős tanácsnok: 

1. Javaslatot ad a képviselő-testületnek, valamint a témában érintett 

bizottságoknak az éves munkatervük összeállításához, előkészíti a városi 

imázs és a közművelődés tárgykörébe tartozó feladatokat és segíti azok 

megvalósítását. 

 

2. Tanácsot ad az önkormányzat városimázs-keretének felosztására 

vonatkozóan. 

 

3. Koordinátorként segíti a közművelődés területén működő és a városimázs 

alakításában érintett intézmények, szervezetek, szakemberek munkáját. 

 

4. Segít a kulturális civil szerveződések tevékenységének összehangolásában, 

kapcsolatrendszerük kiterjesztésében, helyi, regionális, országos és 
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nemzetközi szerepvállalásuk erősítésében. E tárgykörben együttműködik a 

civil kapcsolatokért és a nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnokokkal. 

 

5. Részt vesz Ózd város középtávú, a térségi művelődéspolitikával 

harmonizáló közművelődési koncepciójának kidolgozásában és 

végrehajtásában. 

 

6. Az érintett szakemberekkel együttműködve elkészíti a városimázs 

egységes szemléletű, a térségi adottságokhoz is alkalmazkodó fejlesztési 

koncepcióját, illetve koordinálja annak teljesítését. 

 

7. Aktívan közreműködik a város arculatának fejlesztésében, a települést 

fémjelző nagyrendezvények, ünnepi programok összeállításában, a 

propaganda anyagok elkészítésében és terjesztésében. 

 

8 Elősegíti a hagyományossá vált események, rendezvények továbbélését, 

támogatja az új, értékteremtő kezdeményezéseket. 

 

9. Részt vesz a hivatalos települési honlap tartalmának összeállításában, 

küllemének formálásában, valamint a feladatkörébe tartozó 

rendezvényeken, programokon. 

 

10. Közművelődési, illetve városimázs témakörben szükség szerint 

képviselő-testületi előterjesztést készíthet. 

 

11.Folyamatosan figyelemmel kíséri a már kialakult testvérvárosi 

kapcsolatokat.  

 

12.A városvezetéssel összhangban újabb testvérvárosi kapcsolat kialakítását 

kezdeményezi. 

 

13.Az önkormányzati intézmények, szervezetek külföldi kapcsolatairól 

tájékozódik, azokat koordinálja. 

 

14.A Sajó-Rima Eurorégió Határon átnyúló együttműködés 2000-ben történt 

létrehozása előremutató lépés az európai integráció felé. Ennek erősítése, 

gondozása kiemelt feladat. 

 

-.-.- 

 

Fazekas Zoltán alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál 

polgármesternek.  
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9.) napirend 

 

Javaslat Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására 

 

Dr. Almási Csaba ismerteti, a Képviselő-testület a Szervezeti és Működési 

Szabályzat módosításának elfogadásával döntött az új bizottságok felállításáról.  

A bizottságok elnökei lesznek tagjai a Közbeszerzési Bírálóbizottságnak. Jelen 

módosításra azért van szükség, hogy ha az alakuló ülés után bármely 

közbeszerzéssel kapcsolatos döntés felmerül, működőképes legyen a 

közbeszerzés eljárás.  

 

Fürjes Pál kéri az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnökét, mondja 

el a Bizottság véleményét a javaslattal kapcsolatban.  

 

Tóth Pál tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta és 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja elfogadásra a 

határozatot.  

 

Fürjes Pál  kéri, szavazzanak a határozattal kapcsolatban. 

 

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza: 
 

182/KH/2010.(X.13.) számú határozat 

 

Tárgy: Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása 

 

 

A Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 

módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
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182/KH/2010. (X.13.) sz. határozat melléklete 

 

Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása 

 

A Szabályzat II. rész 4.2.1. pontja az alábbira módosul: 

 

(2) A BB állandó tagjai: 

 

— Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 

— Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság Elnöke 

— Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 

— Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság Elnöke 

— Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke 

 

Ózd, 2010. október 13. 

 

 

Záradék: Ózd Város Önkormányzata képviselő-testülete a Szabályzat 

módosítását  a 182/KH/2010.(X.13.) számú határozatával elfogadta. 
 

   

 

Fürjes Pál      Dr. Almási Csaba 

         polgármester             jegyző 

 

-.-.- 

 

10.) Napirend 

 

Javaslat a polgármester és az alpolgármester illetményének és 

költségátalányának megállapítására 

 

Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán 

alpolgármesternek. 

 

Fazekas Zoltán felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnökét, 

hogy a polgármester összegszerű illetményére és költségátalányára vonatkozóan 

tegye meg javaslatát.  

 

Tóth Pál ismerteti, hogy a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről 

és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 

(továbbiakban: Ptv.) 3. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület a 

polgármester illetményéről alakuló ülésén, illetőleg a polgármester 
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megválasztást követő első ülésen dönt. A Képviselő-testület a polgármester 

illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § 

(1) bekezdése szerint megállapított illetményalap, és a Ptv. 3. § (2) 

bekezdésében meghatározott szorzószám szorzataként összegszerűen állapítja 

meg. Ugyanakkor a 2003. évi XLV. törvény 128. §-a kimondja, hogy a 

polgármester illetményének, tiszteletdíjának megállapítása során mindaddig a 

helyi önkormányzat képviselő-testülete által megállapított illetményalapot kell 

alkalmazni, amíg az államigazgatásban érvényes illetményalap azt nem éri el. 

A Ptv. 18. § (2) bekezdése alapján a polgármestert illetménye, illetve 

tiszteletdíja 20-30 %-ának megfelelő összeg illeti meg költségátalányként. 

Az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság fentiek alapján 4 igen 

szavazattal, egyhangúlag javasolja, hogy a Képviselő-testület Fürjes Pál 

polgármester illetményét 2010. október 3. napjától 538.700.-Ft/hó összegben, 

költségátalányát pedig 161.610.-Ft/hó összegben állapítsa meg.  

 

Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak Fürjes Pál polgármester illetményének 538. 

700,- Ft/hó összegben történő megállapításáról. 

 

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Fürjes Pál 

polgármester illetményének megállapítására tett javaslatot elfogadja.  

 

Fazekas Zoltán  kéri, szavazzanak Fürjes Pál polgármester  költségátalányának  

161.610,- Ft összegben történő megállapításáról.  

 

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Fürjes Pál 

polgármester költségátalánya megállapítására tett javaslatot elfogadja.  

 

A fentiek alapján a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  
 

183/KH/2010. (X.13.) sz. Határozat 

 

Tárgy: Fürjes Pál polgármester illetményének és költségátalányának 

megállapítása 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség 

ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – a 2003. évi XLV tv. 

128. §-ára tekintettel – Fürjes Pál polgármester illetményét 2010. október 3. 

napjától 

 bruttó 538.700.-Ft/hó 

összegben, 
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költségátalányát pedig a Ptv. 18. § (2) bekezdése alapján illetménye 30 %-

ában, 

161.610.- Ft/hó 

összegben állapítja meg. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő értelemszerűen 

 

Fazekas Zoltán alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál 

polgármesternek. 

 

Fürjes Pál felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnökét, 

tegye meg javaslatát az alpolgármester illetményének és költségátalányának 

összegszerű megállapítására.  

 

Tóth Pál ismerteti, a Ptv. 3. § (5) bekezdése szerint a foglalkoztatási 

jogviszonyban álló alpolgármester illetményét és illetményének emelését a 

képviselő-testület úgy állapítja meg, hogy az ne érje el a polgármester 

illetményét. Az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság javasolja, hogy a 

Képviselő-testület Fazekas Zoltán alpolgármester illetményét a polgármester 

illetményének 89,9 %-ában, költségátalányát pedig  a Ptv. 18. § (2) 

bekezdésének megfelelően tiszteletdíja 19 %-ában állapítsa meg.  Az Ügyrendi, 

Igazgatási és Rendészeti Bizottság fentiek alapján 4 igen szavazattal, 

egyhangúlag javasolja, hogy a Képviselő-testület Fazekas Zoltán alpolgármester 

illetményét 2010. október 13. napjától 484.300.-Ft/hó összegben, 

költségátalányát pedig 92.017.-Ft/hó összegben állapítsa meg.  
 

Fürjes Pál kéri, szavazzanak Fazekas Zoltán alpolgármester illetményének 

484.300,- Ft/hó összegben történő megállapításáról. 

 

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Fazekas 

Zoltán alpolgármester illetményének megállapítására tett javaslatot 

elfogadja.  

 

Fürjes Pál kéri, szavazzanak Fazekas Zoltán alpolgármester költségátalányának  

92.017,- Ft összegben történő megállapításáról.  

 

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Fazekas 

Zoltán alpolgármester költségátalánya megállapítására tett javaslatot 

elfogadja.  
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A fentiek alapján a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  
 

184/KH/2010. (X.13.) sz. Határozat 

 

Tárgy: Fazekas Zoltán alpolgármester illetményének és költségátalányának 

megállapítása 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség 

ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

szóló módosított 1994. évi LXIV. tv. 3. § (5) bekezdése alapján  – a 2003. évi 

XLV. tv. 128-§-ára tekintettel – Fazekas Zoltán alpolgármester  

 

illetményét – a polgármester illetménye  89,9 %-ában – 2010. október 13. 

napjától 

bruttó 484.300.- Ft/ hó 

összegben,  

 

költségátalányát pedig a Ptv. 18. § (2) bekezdése alapján tiszteletdíja 19 %-

ában 

92.017.- Ft/hó 

 

összegben állapítja meg. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: értelemszerűen 

 

.-.-.- 

 

A Képviselő-testület a 11.) napirendet zárt ülés keretében tárgyalja, anyaga 

külön jegyzőkönyvben. 

 

Fürjes Pál a zárt ülés után ismerteti a megválasztott bizottsági tagok névsorát.  

 

Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnökének Tóth Pált, titkárának 

Kisgergely Andrást, tagjainak Dr. Bélteczki Jánost, Turiné Orosz Margitot, Dr. 

Mustost Lajost, Demeter István Pétert és Dr. Nahlik Csillát választották meg. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Vitális István, titkára Boda István, 

tagjai Tartó Lajos, Tóth Pál, Tóth Judit, Pók Elemérné, Kovács Attila lett. 

 

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnökének Obbágy Csabát, titkárának 

Vitális Istvánt, tagjainak Galanics Ferencet, Turiné Orosz Margitot, Jakab 

Zsoltot, Vas Istvánt és Varga Gábort választották. 
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Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke Dr. Bélteczki János, titkára  

Dr. Kósné Dargai Rita, tagjai Dr. Mészáros Miklós, Csutor László, Dr. Lengyel 

Elemér, Janiczak Dávid, Hevérné Holló Veronika lett. 

 

A Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökének Galanics Ferencet, 

titkárának Obbágy Csabát, tagjainak Csutor Lászlót, Márton Ferencet, Fodor 

Lászlót, Pákó Ferencet, és Váradi Józsefet választották.  

 

12.)  Napirend 

 

Dr. Almási Csaba jegyző szóbeli tájékoztatója a vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségről 

 

Dr. Almási Csaba tájékoztatja a képviselőket, hogy a helyi önkormányzati 

képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A § 

(1) bekezdése alapján az önkormányzati képviselőnek, a mandátuma átvételétől 

számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tenni. A képviselő saját 

vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- 

vagy élettársának, valamint az egy háztartásban élő gyermekének 

vagyonnyilatkozatát. Az ehhez szükséges okmányokat a Jogi, Képviselő-

testületi és Kistérségi Osztályon át lehet venni. Felhívja a figyelmet a 30 napos 

határidő betartására, amennyiben ezt a határidőt nem tartják be, a képviselő a 

jogait és kötelességeit nem gyakorolhatja erre az időre a képviselői juttatásokra 

nem jogosult. A képviselők vagyonnyilatkozata nyilvános, abba bárki 

betekinthet, a hozzátartozók vagyonnyilatkozata viszont nem nyilvános. A 

hozzátartozók vagyonnyilatkozatába abban az esetben lehet betekinteni, ha az 

adott képviselővel szemben bejelentés tesznek, kérik az eljárás lefolytatását, és 

az ellenőrzési eljárás során az illetékes bizottság betekinthet a 

vagyonnyilatkozatba. 

 

A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

13.) Napirend 

 

Nem képviselő bizottsági tagok eskütétele 

 

Fürjes Pál tájékoztatja a megjelent bizottsági tagokat, hogy zárt ülésen a 

Képviselő-testület döntött megválasztásukról. Működésük feltétele, hogy esküt 

tegyenek, ezért kéri, hogy szíveskedjenek felállni és az eskü szövegét utána 

mondani. 

 

A nem képviselő bizottsági tagok az esküt letették, és erről okmányt írtak 

alá. 
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Fazekas Zoltán elmondja, mindenki megdöbbenéssel láthatta a híradásokban az 

Ajka térségében bekövetkezett ipari katasztrófa következményeit. Ózd város 

mai napon újjá alakult Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a károsultak 

részére adománygyűjtést szervez. Az OTP Bank Zrt-nél 100.000,- Ft induló 

összeggel alszámlát nyitottak. A kezdeményezéshez valamennyi Képviselő 

csatlakozott. A számlaszám megjelenik a helyi médiában, Ózd város honlapján, 

mindenkit arra kér, hogy anyagi lehetőségéhez mérten csatlakozzon a 

kezdeményezéshez, a felajánlott összeget jutassa el a fenti számlaszámra. A 

pénzösszeget Ózd városa nevében egységesen fogják eljuttatni a károsultak 

részére. A felajánlott pénzösszegeket előre is köszöni.  

Felhívja a jelenlévők figyelmét az 1956-os forradalom és szabadságharc október 

23-i ünnepség városi programjaira. Október 23-án 15 órától az emlékhely 

megkoszorúzása lesz az Antalköz József téren, 16-órától ünnepi műsor lesz az 

Olvasóban, ahol a kitüntető címek adományozására is sor kerül. A 

rendezvényekre képviselő társait és Ózd város lakosságát szeretettel várják. 

 

Fürjes Pál megköszöni a részvételt, mindenkinek jó munkát, erőt, egészséget 

kíván, az alakuló ülést bezárja.  

 

 

 

 Dr. Almási Csaba          Fürjes Pál  

          jegyző         polgármester 


