
Jegyzőkönyv 

 

Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. november 25-

én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi 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 képviselők 

 

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 Vagyongazdálkodási  

 Osztály vezetője 

Oroszné Mák Erika  PH. Igazgatási és Okmányiroda Osztály  

mb. osztályvezetője  

Dudásné Balázs Zita  PH. Humánpolitikai Osztály vezetője 

Berki Lajos    ÓVCKÖ elnöke 

Mészáros Éva   ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. képviseletében 

Pappné Szalka Magdolna  ÓMI igazgatója 

Halász Sándor   Ózdi Távhő Kft. képviseletében 

Pécsiné Oravecz Andrea  jegyzőkönyvvezető 

 

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

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

határozatképes. Bejelenti, hogy napirend előtti hozzászólást kíván tenni 

Kisgergely András képviselő „Jön a hideg, jönnek a csekkek” címmel, valamint 

Márton Ferenc képviselő „Iskolák” címmel. Kéri, szavazzanak arról, hogy a két 

hozzászólást a napirendek után tegyék meg a képviselők.  

 

A Képviselő-testület 10 igen, 1 nem szavazattal,  3 tartózkodás mellett úgy 

dönt, hogy a napirend után hallgatja meg Kisgergely András és Márton 

Ferenc képviselők hozzászólását.  
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Fürjes Pál megkérdezi, kíván-e valaki az egyebek napirendi pont keretében 

hozzászólni? 

 

Márton Ferenc képviselő megérkezik az ülésre! 

 

Tartó Lajos „Hogyan tovább közfoglalkoztatás?” címen szeretni szót kapni. 

 

Vitális István a kötvénnyel kapcsolatban kíván hozzászólni. 

 

Fürjes Pál elmondja a kiküldött meghívóban 1.) napirendként szereplő „Javaslat 

az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak 

visszahívására és új felügyelő bizottsági tagok megválasztására” című 

előterjesztést, mint előterjesztő leveszi a napirendről. E napirend helyére 

javasolja felvenni a „Javaslat 2010. évi kiadási előirányzatok módosítására” 

című előterjesztést. Javasolja továbbá, a 6.) napirendként szereplő „Javaslat – 

köztemetés tárgyában – elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott 

döntés helybenhagyására” című előterjesztés zárt ülés keretében kerüljön 

megtárgyalásra. 6/B. napirendi pontként javasolja felvenni a „Javaslat az Ózdi 

Távhő Kft. ügyvezetőjének visszahívására” című előterjesztést, mely szintén 

zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra. Javasolja felvenni 13.) napirendként a 

„Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívására” c. 

előterjesztést, 14.) napirendként a „Javaslat az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetőjének 

megválasztására” című előterjesztést, 15.) napirendként a „Javaslat az 

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztására” című 

előterjesztést, 16.) napirendként a „Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő 

Ózd, Velence telep 21/2. sz. alatti és a Budai Barnabásné Ózd, Kölcsey út 1. sz. 

alatti ingatlanok tulajdoncsere tárgyában hozott 146/KH/2010. (VII. 27.) sz. 

határozat módosítására” című előterjesztést. Az eredetileg 13. napirendi 

pontként szereplő „Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok” sorszáma 17. 

lesz. Kéri a képviselő-testületet, szavazzanak a napirendi pontokról, a 

módosítással együtt. 

 

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

fogadja el: 

 

1.) Javaslat 2010. évi kiadási előirányzatok módosítására 

 

Előterjesztő: Polgármester 

 

2. Javaslat az Ózdi TÁVHŐ Kft. Alapító Okiratának módosítására 

 

Előterjesztő: Polgármester 
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3.) Javaslat együttműködési megállapodás felmondására 

 

Előterjesztő: Polgármester 

 

4.) Javaslat az Ózdi Körkép újság 2011. évi megjelentetésével kapcsolatos 

döntések meghozatalára 

 

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

 

5.) Javaslat az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 

helyiségigényének elbírálására 

 

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

 

6/A.) Javaslat – köztemetés tárgyában – elsőfokú önkormányzati hatósági 

eljárásban hozott döntés helybenhagyására 

 

Előterjesztő: Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 

 

6/B.) Javaslat az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetőjének visszahívására 

 

Előterjesztő: Polgármester 

 

7.) Javaslat a Csépány-Somsály Általános Művelődési Központ Alapító 

Okiratának módosítására 

 

Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

 

8.) Beszámoló az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi 

tevékenységéről 

 

Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

 

9.) Tájékoztató az Ózd Városi Férfi Teke Club tevékenységéről 

 

Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

 

10.) Tájékoztató az Ózdi Football Club tevékenységéről 

 

Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
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11.) Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 

 

Előterjesztő: Polgármester 

 

12.) Tájékoztató a 2010. szeptember 23. óta eltelt időszak legfontosabb 

eseményeiről 

 

Előterjesztő: Polgármester 

 

13.) Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívására 

 

Előterjesztő: Polgármester 

 

14.) Javaslat az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetőjének megválasztására 

 

Előterjesztő: Polgármester 

 

15.) Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztására 

 

Előterjesztő: Polgármester 

 

16.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő Ózd, Velence telep 21/2. sz. 

alatti és a Budai Barnabásné Ózd, Kölcsey út 1. sz. alatti ingatlanok 

tulajdoncsere tárgyában hozott 146/KH/2010. (VII. 27.) sz. határozat 

módosítására 

 

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

 

17.) Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 

 

Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán 

alpolgármesternek, tekintettel arra, hogy az 1., 2., és 3. napirendi pont 

előterjesztője. 

 

1.) napirend 

 

Javaslat 2010. évi kiadási előirányzatok módosítására 

 

Fürjes Pál elmondja, a polgármesteri céltartalék éves kerete háromnegyed év 

alatt el lett használva és az előre nem látható kiadások miatt szükség van a 

módosításra. A határozati javaslat 2.) pontja a karácsonyi díszkivilágítás 

fedezetének megteremtésével foglalkozik.  
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Vitális István hozzáteszi, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadni.  

 

Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslatról 

 

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

hozza: 

 

208/KH/2010. (XI.25.) számú határozat 

 

Tárgy:  2010. évi kiadási előirányzatok módosítása 

  

A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megvitatta és ennek alapján az 

alábbi határozatot hozta. 

 

1.) A Képviselő-testület egyetért az általános tartalék 5.000 Eft-tal 

történő megemelésével és erre a fedezetet a 2010. évi költségvetés 

terhére biztosítja.  

          

  Felelős: Polgármester 

  Határidő: 2010. november 26.  

 

2.)   A Képviselő-testület a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához a 

szükséges 2.250 Eft fedezetet a 2010. évi költségvetés terhére 

biztosítja. 

       

  Felelős: Polgármester 

  Határidő: értelemszerű 

 

2.) napirend 

 

Javaslat az Ózdi TÁVHŐ Kft. Alapító Okiratának módosítására 

 

Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadni.  

 

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

előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag támogatja.  

 

Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztésről. 

 

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

hozza: 
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209/KH/2010. (XI.25.) sz. Határozat 

 

Tárgy: Az Ózdi TÁVHŐ Kft. Alapító Okiratának módosítása 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva a fenti 

tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

 

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló 

2006. évi IV. törvény 18. § (1) bekezdése alapján az Ózdi Távhőtermelő és 

Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának 6.1. pontját a következő rendelkezéssel egészíti 

ki: 

 

„Az ügyvezető köteles minden olyan szerződés megkötését megelőzően az alapító 

előzetes jóváhagyását kérni, melynek értéke a 100.000.000 Ft-ot eléri vagy 

meghaladja.” 

 

2. A Képviselő-testület a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 18. § (1) 

bekezdése alapján az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának 

6.3. pontját az alábbiakra módosítja: 

 

 „6.3. Felügyelő Bizottság 

A Felügyelő Bizottság tagjai: 

 

Név: Fáklya Pál 

Anyja neve: Koós Mária 

Lakik: 3600 Ózd, Nagy Imre út 35. 2/1. 

 

Név: Galanics Ferenc 

Anyja neve: Márton Margit 

Lakik: 3600 Ózd, Vasvár út 4. 9/2. 

 

Név: Koncz József 

Anyja neve: Koncz Julianna 

Lakik: 3600 Ózd, Liget út 13. 

 

Név: Kovács Béla 

Anyja neve: Boda Ilona Mária 

Lakik: 3600 Ózd, Vasvár út 4. 8/1. 

 

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2010. november 05. napjától a 2015. 

május 31-ig terjedő határozott időre szól.” 

 

3. A Képviselő-testület az Ózdi TÁVHŐ Kft. Alapító Okiratának módosítását a 

határozat 1. sz. mellékletének, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a 

határozat 2. sz.  mellékletnek megfelelően fogadja el.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat módosítása, 
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az egységes szerkezetű Alapító Okirat, valamint a módosítással kapcsolatos egyéb 

dokumentumok aláírására. 

 

Felelős: a dokumentumok aláírásáért: Polgármester 

Határidő: döntést követően azonnal 

 

4.  A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a gazdasági társaságokról szóló 

2006. évi IV. törvény 18. § (4) bekezdése alapján az Alapító Okirat változását 

annak megtörténtétől számított 30 napon belül a cégbírósághoz jelentse be. 

 

Felelős: Ózdi TÁVHŐ Kft. ügyvezetője 

Határidő: értelemszerűen 
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209/KH/2010. (XI.25.) számú határozat 1. sz. melléklete 

 

 

Alapító Okirat módosítása 
 

 

Ózd Város Önkormányzata,  a B.A.Z. Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon  05-09-

004801 sz. cégjegyzékbe bejegyzett Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 

tulajdonosa a társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

1.) Az alapító okirat 6.1. pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel: 

 

„Az ügyvezető köteles minden olyan szerződés megkötését megelőzően az alapító 

előzetes jóváhagyását kérni, melynek értéke a 100.000.000 Ft-ot eléri vagy 

meghaladja.” 

 

  

2.)  Az alapító okirat 6.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„6.3. Felügyelő Bizottság 

A Felügyelő Bizottság tagjai: 

 

Név: Fáklya Pál 

Anyja neve: Koós Mária 

Lakik: 3600 Ózd, Nagy Imre út 35. 2/1. 

 

Név: Galanics Ferenc 

Anyja neve: Márton Margit 

Lakik: 3600 Ózd, Vasvár út 4. 9/2. 

 

Név: Koncz József 

Anyja neve: Koncz Julianna 

Lakik: 3600 Ózd, Liget út 13. 

 

Név: Kovács Béla 

Anyja neve: Boda Ilona Mária 

Lakik: 3600 Ózd, Vasvár út 4. 8/1. 

 

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2010. november 05. napjától a 

2015. május 31-ig terjedő határozott időre szól.” 
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3.) Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 

tartalommal érvényesek.  

 

Ó z d, 2010. november 25. 

 

 

                                                                                  Ózd Város Önkormányzata 

    Alapító 

       Képv.: Fürjes Pál 

           Polgármester 

 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Nahlik Csilla 

ügyvéd  
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209/KH/2010. (XI.25.) számú határozat 2. sz. melléklete 

 

A 05 09 004801. sz. cégjegyzékbe bejegyzett Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató 

(egyszemélyes) Korlátolt Felelősségű Társaság egységes szerkezetbe foglalt 

 

A l a p í t ó     O k i r a t a 
az alábbi: 

 

 

1./ A TÁRSASÁG CÉGNEVE: 

A társaság cégneve: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

 

A társaság rövidített cégneve: Ózdi Távhő Kft. 

 

2./ A TÁRSASÁG SZÉKHELYE: 

 

A társaság székhelye:  3600 Ózd, Zrínyi út 3. 

 

A társaság telephelyei:  3600 Ózd, Zrínyi út 3. 

     3600 Ózd, ÓKÜ Törzsgyár Fűtőerőmű 

 

3./ A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA: 

 

  Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1.) 

 

4./ A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE (TEÁOR ’08 szerint): 

                    

35.30’08 Gőzellátás, légkondicionálás (fő tevékenység) 

25.21’08 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása 

25.29’08 Fémtartály gyártása 

25.61’08 Fémfelület-kezelés 

25.62’08 Fémmegmunkálás 

25.91’08 Acél tárolóeszköz gyártása 

33.12’08 Ipari gép, berendezés javítása 

33.14’08 Ipari villamos gép, berendezés javítása 

33.20’08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése 

35.11’08 Villamosenergia-termelés 

35.12’08 Villamosenergia-szállítás 

35.13’08 Villamosenergia-elosztás 

35.14’08 Villamosenergia-kereskedelem 

36.00’08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

42.21’08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

42.99’08 Egyéb m.n.s. építés 

43.11’08 Bontás 

43.12’08 Építési terület előkészítése 
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43.21’08 Villanyszerelés 

43.22’08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló- szerelés 

43.29’08 Egyéb épületgépészeti szerelés 

49.41’08 Közúti áruszállítás 

49.50’08 Csővezetékes szállítás 

68.20’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

68.32’08 Ingatlankezelés 

71.12’08 Mérnöki tevékenység, műszaki  tanácsadás 

81.10’08 Építményüzemeltetés 

82.91’08 Követelésbehajtás 

82.99’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

                       

 

5./ A TÁRSASÁGI VAGYON RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA: 

 

5.1. 

Az alapító az Alapító Okirat aláírásának napján a társaság rendelkezésére bocsátotta az 

Ózdi Távhő Vállalat új apport értékével növelt vagyonmérlegében kimutatott teljes 

vagyonát. 

 

5.2. 

Az átalakuló vállalat vagyonértékelését Orosz Ferencné független könyvvizsgáló 

végezte el és auditálta. 

 

5.3. 

Az Ózdi Távhő Vállalat 1. sz. mellékleteként csatolt vagyonmérlegében kimutatott 

teljes vagyonát Ózd Város Önkormányzata bocsátotta a társaság rendelkezésére, hogy 

a társaság saját tőkéje 941.679.000,- Ft, azaz Kilencszáznegyvenegymillió-

hatszázhetvenkilencezer forint, mely áll 919.850.000,- Ft, azaz 

Kilencszáztizenkilencmillió-nyolcszázötvenezer forint jegyzett tőkéből (törzstőkéből) 

és 21.829.000,- Ft, azaz Huszonegymillió-nyolcszázhuszonkilencezer forint tőke 

tartalékból, melyet a társaság törzstőkén felül vagyonként kezel.   

 

5.4. 

A társaság 919.850.000,- Ft-os törzstőkéje 1.000.000,- Ft pénzbeli betétből és 

918.850.000,- Ft nem pénzbeli betétből áll. 

 

5.5.  

Az alapító a társaság fennállása alatt törzsbetétjét nem követelheti vissza. 

 

5.6. 

A társaság a törzstőke fedezéséhez szükséges vagyonából - a törzstőke leszállításának 

esetét kivéve - az alapító részére kifizetést nem teljesíthet. 

 

6./ A TÁRSASÁG SZERVEZETE: 

6.1. Alapítói jogok 
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A taggyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja, a társaság kizárólagos hatáskörébe 

tartozó ügyekben az alapító döntését kell kérni.  

 

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az ügyvezető köteles az alapító 

döntését kérni a 2006. évi IV. törvény 141. §. (2) bekezdésében meghatározott 

kérdésekben. 

 

Az ügyvezető köteles minden olyan szerződés megkötését megelőzően az alapító 

előzetes jóváhagyását kérni, melynek értéke a 100.000.000 Ft-ot eléri vagy 

meghaladja. 

  

 

6.2. A társaság képviselete, az ügyvezető 

 

6.2.1.  

A társaság ügyeit egy ügyvezető intézi, aki egyben a társaság képviseletét harmadik 

személyek, bíróságok és más hatóságok irányában is ellátja. 

 

6.2.2.  

Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. 

 

6.2.3. 

Az ügyvezetőt az alapító öt évre jelöli ki, és gyakorolja fölötte a munkáltatói jogokat. 

Az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban áll. 

 

6.2.4. 

A társaság ügyvezetője: Lázár Lajos (an.: Berényi Julianna) 3600 Ózd, Bocskai út 10. 

sz. alatti lakos, aki jogosult az ügyvezető igazgatói cím használatára. 

 

Az ügyvezető megbízatása 5 év időtartama, 2006. március 30. napjától 2011. március 

30. napjáig szól. 

 

6.3. Felügyelő Bizottság 

A Felügyelő Bizottság tagjai: 

 

Név: Fáklya Pál 

Anyja neve: Koós Mária 

Lakik: 3600 Ózd, Nagy Imre út 35. 2/1. 

 

Név: Galanics Ferenc 

Anyja neve: Márton Margit 

Lakik: 3600 Ózd, Vasvár út 4. 9/2. 

 

Név: Koncz József 

Anyja neve: Koncz Julianna 
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Lakik: 3600 Ózd, Liget út 13. 

 

Név: Kovács Béla 

Anyja neve: Boda Ilona Mária 

Lakik: 3600 Ózd, Vasvár út 4. 8/1. 

 

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2010. november 05. napjától a 2015. 

május 31-ig terjedő határozott időre szól. 

 

6.4. A könyvvizsgáló 

 

Az ügyvezetés ellenőrzését a felügyelő bizottság mellett a könyvvizsgáló végzi. 

 

A társaság könyvvizsgálója:    ERÉVAL AUDITOR Számviteli Szolgáltató és  

                                                        Könyvvizsgáló Kft. 

                                                        Székhelye: 3600 Ózd, Október 23 tér 1. 

                                                        Cégjegyzék száma: 05 09 003611 

                                                        Engedély száma: 000428 

                                                        Kamarai nyilvántartási száma: 000449  

 

A könyvvizsgálói tevékenységre kijelölt személy: 

                                                     Nagy-Sándorné Havelant Erika (an.: Csányi Elvira) 

              engedély száma: MKVK 001824 

              lakik: 3348 Szilvásvárad, Meggyes kert 23. 

 

A könyvvizsgáló megbízásának időtartama a 2010. üzleti évet lezáró mérlegbeszámoló 

elfogadásáig szól. 

 

 

7./ A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE: 

 

A társaság előnyomott vagy nyomtatott cégneve fölé az ügyvezető önálló cégjegyzési 

jogosultsággal írja a nevét. 

 

 

8./ JOGUTÓDLÁS, A MŰKÖDÉS IDŐTARTAMA 

 

A társaság általános jogutódja a 05 01 000202 cégjegyzék számon bejegyzett Ózdi 

Távhőtermelő és Szolgáltató Vállalatnak. 

A társaság határozatlan időre alakult. 

 

Az átalakulás időpontja: 1996. április 1. 

 

9./ Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a 2006. évi IV. törvény 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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Jelen Alapító Okirat a kft. 1996. március 26-án kötött Alapító Okiratának a helyébe 

lép, egységes szerkezetben tartalmazza az Alapító Okirat rendelkezéseit.  

 

****** 

 

Jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat szövege megfelel a 

szerződésmódosítások alapján hatályos tartalomnak. Az egységes szerkezetű 

Alapító Okirat vastag betűvel szedett rendelkezései adtak okot az egységes 

szerkezetű okirat elkészítésére.  

 

Ó z d, 2010. november 25. 

 

 

 

 

                                                                                     Ózd Város Önkormányzata                                                                                                                     

                                                                                                                alapító tag 

                                                                                                          képv.: Fürjes Pál  

                                                                                                             polgármester 

 

  

Az Alapító Okiratot egységes szerkezetbe foglalta: 

 

 

Dr. Nahlik Csilla 

ügyvéd 
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3.) napirend 

 

Javaslat együttműködési megállapodás felmondására 

 

Fürjes Pál elmondja, a város egyetlen felsőoktatási intézménye tekintetében is 

felmerült a megszüntetés gondolata, mert a kihelyezett karok pénzügyi 

megterhelést jelentenek az „anyaegyetemek” számára. Az egyetem rektorának 

botrányos vizsgálata után gyanú merült fel a Volán Humán Zrt-vel kapcsolatban 

is, ezért kezdeményezte az együttműködési megállapodás felmondását. A 

szerződésben hat hónap felmondási idő szerepel, tehát december 2-ig meg kell 

tenni a szükséges intézkedéseket, hogy a szorgalmi időszak végén fel tudják 

bontani a megállapodást.  

 

Obbágy Csaba közli, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta és egyhangúlag támogatja elfogadását. 

 

Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

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

hozza: 

 

210/KH/2010. (XI. 25.) sz. határozat 

 

Tárgy: Javaslat együttműködési megállapodás felmondására 

  

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti előterjesztést 

megtárgyalta és  a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 31. §-ában, 

valamint az Együttműködési Megállapodás 7. pontjában biztosított lehetőség 

alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 103/KH/2007. (V. 09.) sz. 

határozat mellékletében elfogadott együttműködési megállapodásban rögzített 

eljárás keretében Ózd Város Önkormányzata és a Zrínyi Miklós 

Nemzetvédelmi Egyetem együttesen felmondással éljen a Volán Humán Zrt. 

felé. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési 

megállapodás felmondásához szükséges dokumentumok aláírására. 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő:  2010. november 30. 
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3. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és Ózd Város Önkormányzata 

közötti kétoldalú együttműködési megállapodásról a Képviselő-testület a 

későbbiekben határoz. 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő:  2011. május 31. 
 

Fazekas Zoltán alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál 

polgármesternek. 

 

4.) napirend 

 

Javaslat az Ózdi Körkép újság 2011. évi megjelentetésével kapcsolatos döntések 

meghozatalára 

 

Vitális István elmondja, az előterjesztés a Képviselő-testület korábbi döntésének 

következménye. Felkérték az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, 

hogy készítsen hatékony javaslatokat az újság további működtetésével 

kapcsolatban. „A” és „B” változatot tartalmaz az előterjesztés. Az „A” változatot 

támogatja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, mely szerint sem a heti, sem a 

havi lap nem volt alkalmas a napi szintű információ-átadásra, csak kivonata volt 

az ÓVTV Ózdi Krónika c. műsorának és az Ózd Honlapnak, ezért javasolja a 

főszerkesztő, hogy magazin jellege legyen az újságnak és havonta jelenjen meg. 

A tervek szerint 15.000 példányban jelenne meg a lap, tehát minden ózdi 

háztartáshoz eljutna. Így összefoglalná a legfontosabb eseményeket és 

informatívabb, olvasmányosabb formában tájékoztatná az ózdi lakosokat az 

eseményekről. Mindkét megoldás informatív és pénzügyi megtakarítást is jelent, 

az „A” változat 5 M Ft-ot,  a „B” változat valamivel többet. Ez a pénzösszeg 

alkalmas lehet arra, hogy a közeljövőben esedékes digitális átálláshoz önerőt 

biztosítson és az ÓVTV-nél fennálló tarthatatlan bérviszonyokhoz 

átcsoportosításra kerülhessen némi összeg. Plusz forrást nem igényel, mert saját 

tartalékot igyekszik átcsoportosítani, hogy az önkormányzatot anyagi terhelés ne 

érje.  

 

Márton Ferenc leszögezi, egy városnak valóban szüksége lenne rendes 

hírközlésre és rendes újságra. Véleménye szerint a jelenlegi újság semmitmondó 

és lényegkerülő, hírközlési, háttér-feltárási funkciójának sem tesz eleget, 

valamint egyáltalán nem szórakoztató. Az anyag szerint egyetlen lapszámnak a 

bekerülési költsége 800.000 Ft lenne. Véleménye szerint ez az összeg túl sok, 

tapasztalatai szerint sokkal kevesebből is ki lehetne hozni. Úgy véli, hogy az 

újságot el lehet felejteni, ott van helyette a városi televízió és a honlap.  

 

Obbágy Csaba hangsúlyozza, az ügyvezető egyik fontos feladata volt, hogy 
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költségcsökkentő javaslatot terjesszen elő, amit „A-B” változatban meg is tett. 

Úgy véli, minőségi változást is fog jelenteni ez a havilap. Az Oktatási, Kulturális 

és Sport Bizottság állásfoglalása szerint szükség van erre az újságra és az „A” 

változatot támogatják. 

 

Vitális István egyetért Márton Ferenc véleményével, mely szerint nem megfelelő 

a jelenlegi lap informalitása. Az a cél, hogy olvasmányosabb legyen az újság, 

egy-egy témát jobban megvilágítson. Hangsúlyozza, a városban nincs 

mindenkinek internet-hozzáférése, sokan az újságból tájékozódnak az 

eseményekről.  

 

Fürjes Pál reméli, hogy az ózdi nyomdában fog készülni az újság. Kéri, 

szavazzanak a határozati javaslat „A” változatával kapcsolatban. 

 

A Képviselő-testület 13 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az 

alábbi határozatot hozza: 

 

211/KH/2010. (XI.25.) sz. határozat 

 

Tárgy: Az Ózdi Körkép újság 2011. évi megjelentetésével kapcsolatos döntések 

meghozatala 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

 

1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

Ózdi Körkép újság 2011. évtől kezdve havonta jelenjen meg, 8 színes 

oldalon (4+4 színnel nyomva), A3-as méretben, 70 grammos ofszet 

papíron. 

 

Felelős:  Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Határidő:  Értelemszerűen ill. folyamatos 

 

 

2.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Körkép 

újságból megjelenésenként nyomtatandó példányszámot 2011. évtől 15.000 

db-ban határozza meg, azzal, hogy az újság továbbra is ingyenes maradjon.  

A Képviselő-testület a lap megjelentetéshez a Társaság 2011. évi működési 

támogatásának terhére 10 millió Ft-ot biztosít.  
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Felelős: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője,  

 P.H. Pénzügy Osztály vezetője 

Határidő: 2011. évi költségvetési rendelet elfogadása, ill. folyamatosan 

 

5.) napirend 

 

Javaslat az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 

helyiségigényének elbírálására 

 

Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén a törvényi 

szabályozással összefüggésben a Munkaügyi Központ képviselője kérte a 

határozati javaslat módosítását az alábbiak szerint:  

 

„1. A Képviselő-testület az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi 

Központ (3530 Miskolc, Mindszent tér 3.) részére az Ózd, Vasvár út 125. sz. 

alatti 321 m
2
 alapterületű helyiségcsoportot – pályázati eljárás lefolytatása 

nélkül – továbbra is folyamatosan – 2010. november 1. napjától 

december 31. napjáig szóló időtartamra, majd ezt követően a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. előzetes jóváhagyásának birtokában 2011. 

január 1. napjától kezdődően határozatlan időre – biztosítja, oly módon, 

hogy a bérlő köteles a piaci bérleti díjat, majd ezt követően az inflációkövető 

piaci díjat és a fenntartási költségeket megfizetni.” 

 

A bizottság a fenti módosítással együtt javasolja elfogadni a határozati 

javaslatot. 

 

Fürjes Pál kéri, szavazzanak a módosított határozati javaslatról: 

 

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

hozza: 

212/KH/2010. (XI.25. ) sz. határozat 

 

Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 

helyiségigényének elbírálása  

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:  

 

1. A Képviselő-testület az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 

(3530 Miskolc, Mindszent tér 3.) részére az Ózd, Vasvár út 125. sz. alatti 
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321 m
2
 alapterületű helyiségcsoportot – pályázati eljárás lefolytatása nélkül 

– továbbra is folyamatosan – 2010. november 1. napjától december 31. 

napjáig szóló időtartamra, majd ezt követően a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt. előzetes jóváhagyásának birtokában 2011. január 1. 

napjától kezdődően határozatlan időre – biztosítja, oly módon, hogy a bérlő 

köteles a piaci bérleti díjat, majd ezt követően az inflációkövető piaci díjat és 

a fenntartási költségeket megfizetni. 

 

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

hogy a helyiségcsoportra vonatkozóan a bérleti szerződést a határozatnak 

megfelelően kösse meg.  

 

Felelős: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Határidő: döntést követően azonnal 

 

A 6/A. és 6/B. napirendi pontok zárt ülés keretében kerülnek megtárgyalásra, 

melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

7.) napirend 

 

Javaslat a Csépány-Somsály Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának 

módosítására 

 

Obbágy Csaba elmondja, a Képviselő-testület a korábbi döntésével a Csépány-

Somsály ÁMK kezelésében lévő somsályi kultúrházat és sportházat elvonta az 

intézménytől és az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. üzemeltetésébe adta. Az Ózd 

Kistérség Többcélú Társulása által megszüntetett Somsályi Idősek Otthona 

épületét a Csépány-Somsály ÁMK kezelésébe adta. Ezen változások átvezetését 

tartalmazza az Alapító Okirat. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

egyhangúlag támogatja az előterjesztést. 

 

Tóth Pál hozzáteszi, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Béri-Vitkó Ilona elmondja, a határozati javaslat 1. számú mellékletében, a 

szakfeladat számoknál gépelési hiba történt. Az ülés előtt kiosztásra került 

melléklet tartalmazza a helyes adatokat, kéri ennek figyelembevételével 

fogadják el a határozati javaslatot.  

 

Fürjes Pál kéri, szavazzanak a határozati javaslatról, a módosítással együtt. 

 

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

 

215/KH/2010. (XI. 25.) sz. határozat 

 

Tárgy: A Csépány-Somsály Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának 

módosítása 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta, és a tárgyban az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Képviselő-testület a Csépány-Somsály Általános Művelődési Központ 

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 módosított és 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. november 30. 
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215/KH/2010.(XI.25.) sz. határozat 1. sz. melléklete 

 

 

A CSÉPÁNY-SOMSÁLY ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 215/KH/2010.(XI.25.) sz. határozatával, a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (2) és (5) bekezdése, 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 működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) 

sz. Korm.rendelet alapján a Csépány-Somsály 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 

 

Óvodai nevelés, ellátás        851011 1 

(Az óvoda a kulturális miniszter által kiadott Óvodai Integrációs Program 

alapján képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést biztosít, óvodai 

fejlesztő programot szervez.) 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása   851012 1 

 

Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás    851013 1 

 

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 
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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 otthonos 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 

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység      856099 2 

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások     882129 2 

Éttermi, mozgó vendéglátás        561000 2 

Munkahelyi étkeztetés         562917 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 pénzügyi-gazdasági feladatait az Alsófokú 

Oktatási Intézmények Gondnoksága(3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el.” 

 

 
3.) Az Alapító Okirat 17. pontjából – mely a feladatellátást szolgáló vagyont sorolja fel – 

törlésre kerül az ötödik tételként szereplő, 18911. hrsz.-ú, valamint a hatodik tételként 
szereplő, 18717/3. hrsz.-ú ingatlan, és ezzel egyidejűleg a vagyon felsorolása az alábbi 
ingatlannal egészül ki: 

 
„- 18718. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan, a rajta található idősek otthona épületével (3661 Ózd, Somsály út 14. szám).” 

 
4.) Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul 

fennmaradnak. 

 

Ózd, 2010. november 25. 
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215/KH/2010. (XI. 25.) sz. határozat 2. sz. melléklete 

 

 

A CSÉPÁNY-SOMSÁLY ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 

 

 módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 215/KH/2010. (XI.25.)  sz. 

határozatával, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (2) és (5) bekezdése, továbbá az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90.§ (1) és (2) bekezdése, valamint a 

226/2010. (VIII.13.) sz. kormányrendelettel módosított, az államháztartás működési 

rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) sz. kormányrendelet alapján az alábbi - egységes 

szerkezetbe foglalt - alapító okiratot adja ki: 

 

 

1. A költségvetési szerv neve:  Csépány-Somsály Általános Művelődési  Központ 

    OM azonosítója: 028901 

 

2. Székhelye:   3661 Ózd, Csépány út 117. 

 

3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály:  - 

 

 

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: alapfokú oktatás  852010 

 

 

5. Alap- és vállalkozási tevékenysége  

 

2010. január 1-től érvényes szakfeladat-rendszere: 

 

Alaptevékenysége 

 

Óvodai nevelés, ellátás 851011 1 

(Az óvoda a kulturális miniszter által kiadott Óvodai Integrációs Program  

alapján képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést biztosít, óvodai  

fejlesztő programot szervez.) 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 851012 1 

 

Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 851013 1

   

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 
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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 

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 

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099 2 

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129 2 

Éttermi, mozgó vendéglátás 561000 2 

Munkahelyi étkeztetés 562917 2 

M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 949900 2 

 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

 

6.  Működési köre: alapfokú oktatás Ózd területén  

 (1. függelék) 

 

 

7. Irányító szerv neve, székhelye: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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 3600 Ózd, Városház tér 1. 

 

    Felügyeleti szerve: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

       

 

8. Gazdálkodási jogkör  szerinti besorolása: 

 

Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-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 Önkormányzatának Képviselő-testülete      

 3600 Ózd, Városház tér 1. 

 

 

13. Az intézmény típusa: általános művelődési központ 

 

 

14. Nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai:   kisebbségi oktatás kizárólag magyar  

 nyelven 

      

  

15. Tagintézményei: Művelődési Ház 

 Csépányi Óvoda 

 Somsályi Tagóvoda 

 

16. Telephelye(i):  

  

Intézményegység Telephely  

 

Általános iskola              3661 Ózd, Csépány út 117.   

Művelődési ház              3661 Ózd, Csépány út 133.   
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Csépányi óvoda              3661 Ózd, Csépány út 214.   

Somsályi tagóvoda 3662 Ózd, Somsály út 15.   

  

 

 

 

17. A feladatellátást szolgáló vagyon:  

  

Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában álló: 

 

- 19087 hrsz. alatt nyilvántartott 5223 m
2
 alapterületű ingatlan, a rajta található 2 iskolai 

épülettel, melegítő konyhával, számítástechnikai teremmel, sport- és egyéb udvarral (3661 

Ózd, Csépány út 117. szám);    

 

- 19042 hrsz. alatt nyilvántartott 820 m
2
 alapterületű ingatlan, a rajta található kultúrház 

épületével, benne található könyvtár és technika teremmel (3661 Ózd, Csépány út 133. 

szám); 

 

- 18404 hrsz. alatt nyilvántartott 1602 m
2
 alapterületű ingatlan, a rajta található óvoda 

épületével és a 18403 hrsz. lakóházas ingatlannal (3661 Ózd, Csépány út 214. szám); 

 

- 18403 hrsz. alatt nyilvántartott 351 m
2
 alapterületű szolgálati lakás (3661 Ózd, Hossó út 1. 

szám); 

 

- 18726 hrsz. alatt nyilvántartott 2268 m
2
 alapterületű ingatlan, a rajta található iskola 

épületével, 2 bérlakással és a hozzá tartozó játszóudvarral (3661 Ózd, Somsály út 16. szám); 

 

- 18719 hrsz. alatt nyilvántartott 2078 m
2
 alapterületű ingatlan, a rajta található óvoda 

épületével és a hozzá tartozó játszó udvarral (3661 Ózd, Somsály út 15. szám); 

 

- 18718 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan, a rajta található idősek otthona épületével 

(3661 Ózd, Somsály út 14. szám). 

 

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 216 fő 
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Csépányi óvoda 75 fő 

Somsályi óvoda 25 fő 

  

 

20. Tagozat megnevezése:      nincs 

 

 

21. Évfolyamok száma:  

 

Az intézmény 4 óvodai csoporttal, 1.-8. általános iskolai évfolyammal és közművelődési  

egységgel működik 

 

 

Ózd, 2010. november 25. 

 

 

 

          

                                                        Fürjes Pál 

                                                                                                      polgármester 

 

 

Záradék: 

 

A Csépány-Somsály Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát Ózd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 215/KH/2010. (XI.25.) határozatával hagyta jóvá. 

Jelen Alapító Okirat 2010. november 25. napján lép hatályba.  

 

 

 

 



 28 

 

1. sz. függelék 

 

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI TERÜLETE 
 

 

 

3600 Csépány út 

3600 Nagyvölgyi út 

3661 Ács utca 

3661 Arany János utca 

3661 Csépány út 

3661 Deák út -130-ig 

3661 Domb utca 

3661 Fenyő utca 

3661 Gubonnai út 

3661 Gyergyó utca 

3661 Győzelem út 

3661 Hegyi utca 

3661 Hossó utca 

3661 Ibolya utca 

3661 IV. Béla utca 

3661 Lam út 

3661 Márton utca 

3661 Nád utca 

3661 Nagyvölgyi út 

3661 Nyárjasalja utca 

3661 Pál Gazda köz 

3661 Semmelweis utca 

3661 Újtelepi utca 

3661 Zrínyi Miklós út 

3662 Csépány út 
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8.) napirend 

 

Beszámoló az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi 

tevékenységéről 

 

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

ezt a szerteágazó és korrekt beszámolót, melyből néhány elemet ki kíván emelni. 

A bevezetőben az olvasható, hogy az ÓMI célja a tervszerű, összehangolt és 

minőségi munka, ami nap, mint nap tapasztalható. A gazdaságosság, 

hatékonyság, eredményesség célja megvalósulni látszik. Gratulál a pályázati 

támogatásokból befolyó 76 M Ft-hoz, ami a bevételük 73%-át teszi ki. Úgy véli, 

hogy minden új képviselőnek lehetősége volt belelátni az ÓMI működésébe. 

Problémaként említi a beszámoló, hogy a nagyobb konferenciák megrendezését 

megnehezíti az, hogy nincs elég szálláshely. Szerepel néhány ötletes felvetés az 

anyagban, ami az Olvasó épületén belül a Csendes Kávézó és a Kulcspont 

cseréjére vonatkozik. Érdekes ötlet a Stúdió mozi helyett a fiatal amatőr 

zenészek klubjának kialakítása. Javasolja megfontolni azt a felvetést, hogy a 

Civil Ház az Olvasó mellé rendelve működhetne-e tovább. Felhívja a figyelmet 

az Olvasó december havi gazdag programjára, amelyről az intézmény 

honlapjáról lehet tájékozódni. Gratulál a sok rendezvényhez, amelyek 

lebonyolítása színvonalasnak nevezhető. A Városi Könyvtár felújítása is nagyon 

jól sikerült. A Múzeum súlyos gondokkal küzd, melyhez pályázati forrást kell 

igénybe venniük. A bizottság és a maga nevében elismerését fejezi ki az ÓMI 

vezetőinek és minden dolgozójának. 

 

Vitális István hozzáteszi, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta. Pénzügyi szempontból vizsgálták az anyagot, melyből kiemeli, 

hogy 76.227 e Ft értékben jutottak pályázati forráshoz, ami már visszatérő 

dolog. Bízik  benne, hogy a közeljövőben még többet tudnak majd pályázni és a 

városi szerepvállalást csökkenteni tudják. Ez a 76 M Ft pályázati forrás úgy 

érkezett az intézményhez, hogy nem kellett hozzá önerőt biztosítani és nem 

jelentett a város költségvetése számára plusz terhet. A bizottság egyhangúlag 

javasolja elfogadni az anyagot.  

 

Tartó Lajos véleménye szerint alapos és magas színvonalú beszámolót kaptak 

kézhez. Gratulál a mögötte álló gyakorlati munkához. Hozzáteszi, hogy az uraji 

és susai szabadidő központok is az ÓMI részeként működnek és példaértékű az 

együttműködés.  

 

Boda István szintén gratulál az ÓMI működéséhez. Információként elmondja, a 

Civil Ház működtetése 24-25 M Ft-ba kerül, 3,5 M Ft a bevétele. Bárhol lehet 

működtetni a Civil Házat, de az éves szintes 20 M Ft-ba kerül. Egy nagyobb 

rendszer részeként talán könnyebb a működtetése, karbantartása.  
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Fürjes Pál kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

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

hozza: 

 

216/KH/2010. (XI. 25.) sz. határozat 

 

Tárgy:       Beszámoló az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi     

tevékenységéről 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és a tárgyban az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület az Ózdi Művelődési Intézmények 2010. évi szakmai és 

pénzügyi  tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 

9.) napirend 

 

Tájékoztató az Ózd Városi Férfi Teke Club tevékenységéről 

 

Obbágy Csaba elmondja, a tekepálya felújítási munkálatai megcsúsztak, ami 

megnehezítette a játékosok felkészülését. A felújítással kapcsolatban felmerültek 

bizonyos kérdések, ezért a bizottsági ülésen úgy döntöttek, hogy bekérik a 

kezelőtől a felújítással kapcsolatos dokumentumokat. Új napirendként fognak 

majd foglalkozni a pálya felújításával. A vizsgálat eredményéről tájékoztatni 

fogja a Képviselő-testületet. Hangsúlyozza, hogy minden klub anyagi 

nehézségekkel küzd.  

 

Fürjes Pál kéri a Képviselő-testület tagjait, vegyék tudomásul a tájékoztatóban 

foglaltakat. 

 

A Képviselő-testület tudomásul veszi a tájékoztatóban foglaltakat. 

 

10.) napirend 

 

Tájékoztató az Ózdi Football Club tevékenységéről 

 

Obbágy Csaba elmondja, anyagi problémák jelentkeztek ennél a klubnál is. 

Vizsgálták az okokat, meghallgatták az elnökséget és a beszámolóból kiderül, 

hogy az elmúlt években voltak olyan összegek, amelyek nem a képviselő-

testület döntése nyomán kerültek a klubhoz, hanem polgármesteri és bizottsági 

keretből. Véleménye szerint ez az állapot nem tartható tovább. Ugyanez a 
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helyzet a civil szervezeteknél, a sportegyesületeknél. Javasolja, ezentúl adjanak 

be pályázatot a szervezetek, írják le milyen összeget igényelnek, mit szeretnének 

megvalósítani. Gratulál az utánpótlás csapatok szerepléséhez 

 

Dr. Bélteczki János köszönetet mond Ózd város azon szülőinek, akik ebben a 

nehéz helyzetben, számos lemondás árán elkísérik, támogatják gyermekeiket, 

elkötelezetten a sport iránt. Ezek a gyermekek a testmozgáson keresztül 

nincsenek kitéve mindazon veszélynek, ami a nagyvárosi gyermekeket 

fenyegeti.  

 

Fürjes Pál hozzáteszi, a két tájékoztató árnyaltan tartalmaz finanszírozási 

adatokat. Terveik között szerepel a korábbi, egyre szűkülő keretek 

átstrukturálása a közeljövőben. Fontos számukra az ifjúság nevelése és sportra 

szoktatása, ezért a jövőben nagyobb teret kívánnak neki adni. Ennek értelmében 

fogják a következő évi döntéseiket meghozni. Kéri a képviselő-testület tagjait, 

vegyék tudomásul a tájékoztatóban foglaltakat. 

 

A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. 

 

Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán 

alpolgármesternek, tekintettel arra, hogy a 11., 12, 13, 14, és 15. napirendi 

pontok előterjesztője. 

 

11.) napirend 

 

Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és 

az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 

 

Fazekas Zoltán hozzászólás nem lévén, kéri, vegyék tudomásul a tájékoztatóban 

foglaltakat. 

 

A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. 

 

12.) napirend 

 

Tájékoztató a 2010. szeptember 23. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről 

 

Fazekas Zoltán tájékoztatásul elmondja, a képviselő-testületnek – mint 

munkáltatónak – kell döntenie Polgármester Úr szabadságáról. Az előterjesztés 

szerint Polgármester Úr hét nap szabadságot kér, az éves kerete terhére. Kéri, 

szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

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

 

217/KH/2010.(XI.25.) sz. határozat 

 

Tárgy: Fürjes Pál polgármester fizetett szabadsága igénybevételének 

            engedélyezése 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 

33. §-ában biztosított jogkörében engedélyezi  Fürjes Pál polgármesternek  

 

2010. december 10-11. napja között      2 nap, 

2010. december 27-31. napja között     5 nap, 

 

összesen 7 nap 2010. évi fizetett szabadság igénybevételét. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
 

13.) napirend 

 

Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívására 

 

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

előterjesztést rendkívüli ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Vitális István hozzáteszi, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is megtárgyalta az 

előterjesztést és támogatólag javasolja elfogadásra. 

 

Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza: 

 

218/KH/2010. (XI.25.) sz. határozat 
 

Tárgy: Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívására 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta: 

 

1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjét, dr. Szemere Endrét a gazdasági társaságokról szóló 2006. 
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évi IV. törvény 24.§ (2) bek.-e szerint az ügyvezetői tisztségéből 2010. 

november 30. napjával visszahívja. 

2.) A visszahívás alapján gondoskodni kell az ügyvezető munkaviszonyának 

2010. november 30. napjával történő megszüntetéséről, az Mt. 88.§ (2) 

bek.-e alapján.  

3.) A munkaviszony megszüntetése folytán 2010. november 30. napján 

gondoskodni kell az Mt. 88.§ (2) bek. szerinti járandóság átutalásáról, 

valamint a munkaviszony megszüntetése vonatkozásában kiállított 

igazolások és iratok kiadásáról. 

4.) A munkavállaló köteles a munkáltató által munkavégzése céljából átadott 

eszközöket, iratokat 2010. november 30-án a Képviselő-testület által 

megválasztott ügyvezetőnek, átadó-átvevő jegyzőkönyvvel, a 

folyamatban lévő ügyek állásáról szóló tájékoztatással átadni. 

 

Felelős: döntés közléséért: Polgármester 

 munkabér kifizetéséért, igazolások kiállításáért: ÓZDSZOLG  

 Nonprofit Kft.  munkajogi ügyintézője 

 munkakör átvételéért: a Képviselő-testület által megválasztott  

 ügyvezető 

Határidő: döntést követően azonnal 
 

14.) napirend 

 

Javaslat az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetőjének megválasztására 

 

Fazekas Zoltán tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Képviselő-testület zárt ülés 

keretében visszahívta az Ózdi Távhő Kft. jelenlegi ügyvezetőjét, ezért került 

most sor az új ügyvezető megválasztására. 

 

Tóth Pál közli, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottsága az 

előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta. Hozzáteszi, a határozati javaslat szerint 2011. május 31-ig, tehát 

határozott időre szól az ügyvezető kinevezése. Ezen időszak alatt pályáztatásra 

kerül majd sor, amely alapvető elvként vetődött fel a város vezetése részéről. 

Ugyanezen elv vonatkozik az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-re is, ahol szintén 

2011. május 31-ig szól a kinevezés.  

 

Fazekas Zoltán  javasolja 470.000 Ft-ban megállapítani az ügyvezető díjazását. 

Kéri, szavazzanak a határozati javaslatról, az általa tett kiegészítéssel együtt. 

 

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő 
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határozatot hozza: 

 

219/KH/2010. (XI.25.) sz. határozat 

 

Tárgy: Az Ózdi Távhő Kft  ügyvezetőjének megválasztása 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő–testület az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetőjévé megválasztja 

Halász Sándor-t (an.: Énekes Irén,  lakcím: 3600 Ózd, Gömöri út 49.)  

határozott időre, 2010. december 1-től 2011. május 31-ig. Az ügyvezető 

részére  470.000 Ft/hó díjazást állapít meg. 

 

Felelős: - az ügyvezetővel kötendő munkaszerződés előkészítéséért:    

        PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály  

    vezetője 

- a szerződés aláírásáért Polgármester  

 Határidő: 2010. december 1. 

  

2. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt a változásoknak az alapító 

okiratban, majd a cégbíróságon történő átvezetésére. 

  

Felelős: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 

Határidő: 2010. december 30. 

 

Fazekas Zoltán gratulál az újonnan megválasztott ügyvezetőnek és jó munkát 

kíván neki. 

 

15. napirend 

 

Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztására 

 

Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadását. A kinevezés 2011. május 31-

ig tart és pályázat lesz kiírva.  

 

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

előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Fazekas Zoltán javasolja 470.000 Ft-ban megállapítani az ügyvezető díjazását.  

Kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 
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A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza:   
 

220/KH/2010. (XI.25.) sz. határozat 

 

Tárgy: Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft  ügyvezetőjének megválasztása 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő–testület az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé 

megválasztja Kelemen Sándor-t (an.: Csabai Zsófia, lakcím: 3608 

Farkaslyuk, Görgei utca 10.) határozott időre, 2010. december 1-től 2011. 

május 31-ig. Az ügyvezető részére  470.000 Ft/hó díjazást állapít meg. 

 

 Felelős: - az ügyvezetővel kötendő munkaszerződés előkészítéséért:    

   PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály  

   vezetője 

     - a szerződés aláírásáért Polgármester  

 Határidő: 2010. december 1. 

 

  

2. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt a változásoknak az alapító 

okiratban, majd a cégbíróságon történő átvezetésére. 

  

Felelős: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Határidő: 2010. december 30. 
 

16.) napirend 

 

Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő Ózd, Velence telep 21/2. sz. alatti és 

a Budai Barnabásné Ózd, Kölcsey út 1. sz. alatti ingatlanok tulajdoncsere 

tárgyában hozott 146/KH/2010. (VII. 27.) sz. határozat módosítására 

 

Vitális István javasolja módosítani a határozati javaslat címét az alábbiak 

szerint: 

„Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő Ózd, Velence telep 21/2. sz. alatti 

és a Budai Barnabásné tulajdonában lévő Ózd, Kölcsey út 1. sz. alatti 

ingatlanok tulajdoncsere tárgyában hozott 146/KH/2010. (VII. 27.) sz. határozat 

módosítására” 

Elmondja, elírás történt az előterjesztés szövegében, a harmadik bekezdésben 

szereplő Budai Vilmosné helyesen Budai Barnabásné. A Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottság e módosítással együtt javasolja elfogadni a határozati javaslatot. 
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Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

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

hozza: 

 

221/KH/2010. (XI.25.) számú határozat 

  

 Tárgy:  Az önkormányzat  tulajdonában lévő Ózd, Velence telep 21/2. sz. alatti 

és a Budai Barnabásné tulajdonában lévő Ózd, Kölcsey út 1. sz alatti 

ingatlanok tulajdoncsere tárgyában hozott 146/KH/2010.(VII.27.) sz. 

határozat módosítása 

 

 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

 

1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 146/KH/2010.(VII.27.) 

sz. határozatának  az 1./a. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„1. 

a.) Az Ózd, Kölcsey út 1. sz. alatti ingatlan részleges (tetőszerkezet és a 

kézi falazóanyagok bontása) bontását Budai Barnabásné  köteles 

elvégezni, a bontásból származó anyagokkal sajátjaként 

rendelkezhet.” 

 

2.)  A  Képviselő-testület  a 146/KH/2010.(VII.27.) sz. határozat egyéb 

pontjaiban hozott döntését változatlanul hatályban tartja.  

 

3.) Képviselő-testület az adás-vételi szerződés módosítására és a kapcsolódó 

okiratok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel. 

 

 

Felelős:   PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 

Határidő:   döntést követően azonnal. 

 

17.) napirend 
 

Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 

 

Kisgergely András elmondja, megkezdődött a fűtési szezon. Ez minden ózdinak, 

aki távfűtött lakásban él, hatalmas anyagi terhet jelent. A városban mintegy 15 

ezer ember él távfűtéses lakásban. A számlájuk az országban a legmagasabbak 

közé tartozik, sőt talán kifejezetten a legmagasabb, súlyosan meghaladva a 

gazdagabb városokban élőkét, melynek korántsem csak műszaki okai vannak. 
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Jelentős mértékben hozzájárulnak a drágaságához bizonyos szervezésbeli 

körülmények és egy idegen céggel megkötött szerződések, amelyek az előző 

MSZP-városvezetés részéről történtek, és amelyek miatt minden lakástulajdonos 

minden egyes távhő csekkje sok ezer forinttal magasabb annál, mint amennyi 

indokolt volna, mindezt egy magáncég hasznára! 

Az ózdi Jobbik igyekezett a maga lehetőségei szerint informálni a lakosságot 

ezekről a háttér-tényezőkről. Ez sajnos egyelőre nem bizonyult elegendőnek, 

mivel sokan még mindig nem tudnak az okokról. Ami a fő baj: még mindig 

élnek a hátrányos szerződések. 

Indítványozza és kéri a lakosság mihamarabbi megfelelő tájékoztatását a 

témáról a helyi médián keresztül és lehetőség szerint egy, a távhővel foglalkozó 

lakossági fórumon keresztül. A távhőszámlák kérdése mindenképpen megér egy 

lakossági fórumot! A hatalmas számlákat fizetni már alig bíró embereknek pedig 

joguk van tudni, hogy a számláik milyen céges háttér miatt olyan magasak, és 

hogyan idézte ezt elő az előző városvezetés. 

Kéri a lakosság megfelelő alaposságú tájékoztatását a valós háttérről, a 

kifizethetetlenül magas távhőszámlákat előidéző felelősök megnevezését és a 

súlyosan hátrányos gazdasági szerződések felbontását, a korrekt gazdasági 

hátterű távhőellátás megvalósítását!  

 

Fürjes Pál hangsúlyozza, ők is foglalkoznak a témával. Kiegészíti az 

elhangzottakat, hogy nemcsak a távhőt igénybe vevőknek jelent gondot a 

számlák kifizetése, hiszen a város 54%-a nem távhőt használ.  

 

Halász Sándor megköszöni a képviselő-testület megtisztelő bizalmát. Ígéretet 

tesz arra, hogy munkáját a város távhő-felhasználóinak érdekében fogja végezni. 

Véleménye szerint nem Ózdon a legmagasabb a távhő-szolgáltatás díja. 

Bejelenti, december hónapban 50%-os távhő kedvezményben fogják részesíteni 

a város lakosságát, mivel enyhe volt a tél és a gázárak is kedvezően alakultak. 

Elmondja, a Synergie Kft. jelenléte jelen helyzetben pozitív, mert 2010. 

december 31. után már nem kedvezményes áron kapnák a villamos áramot, 

viszont a  Synergie Kft. 2013. nyaráig megkapja még ezen az áron. Utána kell 

majd elgondolkodni a továbbiakon, mert akkor óriási helyi díjemelésre kerül sor.  

 

Márton Ferenc örömét fejezi ki, hogy Polgármester Úr szerint is meg kell tenni 

ezeket a lépéseket. Fontos, hogy a nyilvánosság megfelelő tájékoztatása ne 

szenvedjen csorbát. A városnak joga van értesülni minden egyes lépésről, ezért 

részletesebb tájékoztatást kér. Véleménye szerint gyanús ez a hirtelen 

„adakozás”, mintha „lekenyereznék” az elején a lakosokat és a város vezetését. 

Erről is alaposabb tájékoztatást kér.  

 

Fürjes Pál emlékezteti képviselőtársát Halász Sándor szavaira, hogy az eltelt 

időszakban enyhe volt az időjárás és ez nyújt lehetőséget a félhavi díj 
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elengedésére.  

 

Márton Ferenc elmondja minden képviselőtársa kapott levelet egy ózdi 

vállalkozótól, aki egy helyiséget szeretne bérelni az Árpád Vezér úton 

fotóműterem céljára. Halogatták, majd elutasították a kérését a Polgármesteri 

Hivatal és a városvezetés szakemberei, arra való hivatkozással, hogy ott roma 

tanodát akarnak létesíteni. Kérdése, miért nincsen még most sem tájékoztatva a 

lakosság az ilyen jellegű tervekről? Tudomása szerint a tervezett roma tanoda 

elég bizonytalan hátterű. Számos támadás érte már az országos sajtóban. 

Emlékezteti a jelenlévőket, hogy milyen kínos helyzetek fordultak elő Pécsen a 

Gandhi Gimnáziumban illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megyében egy magán 

gimnáziumban. Érdemes volna alaposan körüljárni ezt a témát, nagyobb 

nyilvánossággal, hogy itt egy rendesen működő intézmény jöjjön létre és ne egy 

zavaros dologba kerüljön bele a város.  

 

Fazekas Zoltán hangsúlyozza, ezzel a témával is foglalkoztak az elmúlt 

időszakban. Ez a korábbi képviselő-testület döntésére utal vissza, mert több mint 

egy évvel ezelőtt egy LHH-s pályázat keretében valósult meg ez a támogatás, 

amit az Ámbédkar Gimnázium nyert el, hogy hátrányos helyzetű gyermekeknek 

tanoda jellegű délutáni elfoglaltságot biztosít Ózdon és a kistérség más 

településein. A pályázat feltétele, hogy a tanoda olyan épületben kerüljön 

elhelyezésre, amely mind a megközelíthetőségi, mind a tanulási feltételeknek 

megfelel és alkalmas a szabadidős tevékenység folytatására. A nyertes pályázó 

több épületet megnézett, többek között az Árpád Vezér úti – korábbi – 

üzlethelyiséget is. Ez az üzlethelyiség nem alkalmas erre a funkcióra, tehát nincs 

szó arról, hogy itt kerülne elhelyezésre a tanoda. Az önkormányzat ajánlott fel 

más ingatlanokat, de a nyertes pályázó nem kíván élni a felajánlott 

ingatlanokkal. Jelenleg egy magántulajdonban lévő épülettel kapcsolatban 

folytatják a tárgyalásokat. Az önkormányzatnak ezzel kapcsolatban további 

eljárása nem folyik.  

 

Tóth Pál elmondja, az elmarasztaló szavakat nem szabad a jelenlegi testületnek 

magára vennie, hiszen a halasztgatás, az elutasítás még az előző képviselő-

testület idején történt. Nemrég történt egy bejárás, melyen részt vettek az 

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft., az ÓZDINVEST Kft. képviselői, valamint a 

vállalkozó is. Megtekintették az ingatlant, megtárgyalták, mire lenne szükség, 

hogy ez az igény teljesüljön. Gondot jelent, hogy módosítani kell az épület 

alapító okiratát, mert a mellette lévő üzlethelyiséggel közös helyrajzi számon 

van feltüntetve és közös közüzemi mérővel van ellátva. Megegyeztek a 

Polgármesteri Hivatal munkatársaival, hogy ezeket az intézkedéseket 

megkezdik. E munkálatoknak költségigénye van, amelyet az önkormányzat – a 

folyamatban lévő értékbecslések figyelembevételével - realizálni fog.  
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Kisgergely András megköszöni az új ügyvezető tájékoztatását. Reméli, hogy 

pozitív irányban fognak változni a távhő és az egyéb közüzemi díjak, mert itt 

Ózdon - az ország egyéb területeihez képest is - elég szomorú a helyzet. Bízik 

benne, hogy az egyszeri díjcsökkentés nemcsak egy kampányfogás és a 

későbbiekben sem lesz probléma.  

 

Vitális István mint területi képviselő elmondja, személyesen beszélt az érintett 

vállalkozóval és megerősíti, hogy tanoda nem lesz az Árpád vezér úton. Abban 

érdekelt az önkormányzat, hogy a vállalkozó igényét kielégítse. Az érintett 

vállalkozónak van olyan ingatlanja, aminek a cseréje során több problémát is 

meg tudnának oldani. Vannak olyan városrehabilitációs elképzelések, amibe 

beleillik a vállalkozó által felajánlott terület.  

Márton Ferenc hozzászólására reagálva elmondja, a lakosság tájékoztatását 

fogja szolgálni a 15.000 példányban megjelenő újság. Megkérdezi, miért nem 

támogatják ezt a megoldást? Ezen kívül más megoldást nem találtak és reméli, 

hogy a lap ki fogja elégíteni a tájékoztatási igényt.  

Kezdeményezi és felkéri a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy a 3 Mrd Ft kötvény 

felhasználásáról készüljön egy előterjesztés, amelyet minden képviselőtársa meg 

fog kapni és a következő ülésen megtárgyalásra kerül majd, illetve erről a 

lakosság is tájékoztatást fog kapni.  

 

Márton Ferenc közli, amennyiben az Ózdi Körkép valóban tájékoztatni akarná a 

lakosságot az ilyen jelentőségű témákról, mint az Ámbédkar Gimnázium vagy a 

távhő, akkor már ezer alkalma lett volna erre. Ez az oka annak, hogy nemmel 

szavazott a havi 800 e Ft elköltésére. 

 

Boda István ügyrendben kérdezi, az egyebek napirend ebben a rendszerben fog-

e működni a jövőben? 

 

Dr. Almási Csaba elmondja, az SZMSZ egyértelműen szabályozza a napirend 

előtti felszólalásra és az egyebek napirendi pontra vonatkozó szabályokat. Ezt 

Polgármester Úr – a szólásszabadságot középpontba állítva – kezelte. Az 

SZMSZ szabályai szerint a képviselő-testület szavazással döntheti el, hogy 

legyen-e további hozzászólásra lehetőség. Ha a polgármester úgy ítéli meg, hogy 

nem időhúzó hozzászólásról van szó és az a témához kapcsolódik, akkor 

jogában áll, hogy nem teszi fel szavazásra.  

 

Fürjes Pál hangsúlyozza, nem állt szándékában az SZMSZ-től eltérni. Mivel a 

témához kapcsolódtak a hozzászólások, ezért adta meg a szót.  

 

Berki Lajos a tanodával kapcsolatban kifejti, nem ez a képviselő-testület hozta 

meg tanodára vonatkozó döntést, hanem az Ózd Kistérség Többcélú 

Társulásának Társulási Tanácsa. Ez a tanoda rendszer Ózd térségében tizenegy 
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cigány kisebbségi önkormányzat segítségével valósulna meg. Jelen információ 

szerint viszont megfontolandó, hogy egyáltalán részt vegyenek-e a programban, 

mert a pályázó elképzelései nem egyeznek az Ózd Városi Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat véleményével. A 430 M Ft-os pályázati támogatásból helyiséget 

kell biztosítania a pályázónak. Már több helyet megnéztek a városban, de egyik 

sem felelt meg. Jelenleg is folyik a tárgyalás, a Labor épületében szeretnék 

megvalósítani a tanodát, ami  60 fő 7-8. osztályos gyermeknek biztosítana 

helyet. Ezek a tanulók később az Ámbédkar Gimnáziumban tanulnának tovább. 

Fel kell mérni, hogy van-e erre igény, vagy máshol akarnak továbbtanulni ezek a 

tanulók. A Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és az Ámbédkar 

Gimnázium között még nincs megállapodás. 

 

Fürjes Pál javasolja, hogy tartsák be az SZMSZ szabályait. Megadja a szót Tartó 

Lajosnak, aki „Hogyan tovább közfoglalkoztatás” címmel kívánt szólni.  

 

Tartó Lajos elmondja, az elmúlt napokban, hetekben (október 26. óta) nagyon 

sok embernek okozott, s okoz ma is komoly fejfájást, hogyan alakul az új 

közfoglalkoztatási program. A tapasztalatokból, megnyilatkozásokból is az derül 

ki, hogy kétségek közt gyötrődnek a foglalkoztatók és foglalkoztatottak 

egyaránt. 

Ahány foglalkoztató, annyiféle verziót, annyiféle értelmezést hallottunk már a 

„hogyan tovább”-ra. Ezek közül csak néhány: Az új közmunka programban csak 

új emberek foglalkoztathatók, a régi közhasznú vagy közcélú dolgozók nem 

vihetők át, illetve bizonyos „pihentető idő” után vehetők vissza. A jelenleg 

foglalkoztatottakat minél előbb el kell küldeni, úgy 2011-ben visszavehetők 

lesznek.  

Nem tudja, hogy ezekből mi az igaz, de ha így van, néhány kérdés 

megfogalmazódik benne. Miért kell(ene) elküldeni a jól dolgozókat, miért 

kell(ene) elküldeni azokat, akiknek munkájával maximálisan elégedettek, s miért 

kell(ene) új embereket bevezetni a gyakorlatba, hiszen tudják azt, hogy ez nem 

megy egyik napról a másikra. Különösen igaz ez az intézményeknél dolgozó 

közhasznúakra, közcélúakra, de igaz a városüzemeltetés területén is. Nem tudja 

hogyan oldható így meg az a Nemzeti Közfoglalkoztatási Programban 

megfogalmazott elvárás, miszerint „Ne legyen kieső idő a régi és az új program 

között”. Bár a programok közt nem lesz kieső idő, a munkavégzés terén biztos, 

hogy lesz (már csak az adminisztráció intézése miatt is), s ez különösen 

érzékenyen érinthet bennünket akkor, amikor igen kemény telet és sok havat 

jósol a meteorológia. 

A maga részéről bizakodik, mert a Programban olvasható az is, hogy „lehetőség 

nyílik a jó gyakorlatok folytatására, illetve megvalósítására”, s az is, hogy 

„Közfoglalkoztatásban addig vegyen részt az egyén, amíg nincs az elsődleges 

munkaerő-piacon elhelyezkedési lehetőség”. 
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Kéri az illetékeseket, hogy a kételyeket oszlassák el minél hamarabb, legyen 

egyértelmű, és teljesen világos az új közfoglalkoztatás. Ne tartsák 

bizonytalanságban a foglalkoztatókat, de különösen ne tartsák rettegésben 

azokat a foglalkoztatottakat, akik ma is a köz és a foglalkoztató megelégedésére 

dolgoznak, s akiknek ez az egyetlen lehetősége a megélhetésre, családjuk 

eltartására.   

 

Krokavecz Györgyné tájékoztatja a jelenlévőket, hogy október utolsó hetében 

valamennyi munkáltató, foglalkoztató átfogó tájékoztatást kapott a nemzeti 

közfoglalkoztatás programjáról. A mai napon találgatás szintjén vannak a 

munkáltatók és a munkavállalók. Jelenleg nem tudják pontosan megmondani, ki 

kerülhet bele az új programba január 1-jén. Kitartásra és bizakodásra  hívja fel 

az érintetteket, mert mindannyian várják, hogy megjelenjen a szociális és a 

foglalkoztatási törvény módosítása, valamint a végrehajtása érdekében hozott 

kormányrendelet, ami szabályozni fogja az új program végrehajtását. Törekedni 

fognak arra, hogy az átmeneti időszak nagyon rövid legyen és hogy minél több 

közfoglalkoztatásban részesítettet azonnal vissza tudjanak venni. Valamennyi 

foglalkoztató kapott tájékoztatást arról, hogy a legszükségesebb feladatok 

ellátására lehetőség nyílik majd a hagyományos közhasznú foglalkoztatásra, 

amennyiben pénzügyi lehetőségei ezt megengedik.  

 

Fürjes Pál hozzáteszi, a tájékoztató elküldésre került minden képviselő számára. 

Tisztában vannak vele, milyen fontos ez a foglalkoztatás jelenleg a városban. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2010. december 7-én 15 órától Fazekas Zoltán 

alpolgármester úr tájékoztatót fog tartani az új informatikai rendszerről, ami a 

képviselők munkáját segíti majd és csökkeni a papírfelhasználást. Bejelenti, 

hogy a következő testületi ülés időpontja: 2010. december 14.  

 

Halász Sándor javasolja, a közeljövőben tartsanak egy kihelyezett testületi ülést 

a Távhő Kft. tanácskozó termében és meghívja a jelenlévőket egy 

gyárlátogatásra. 

 

Fürjes Pál szerint erre január hónapban lesz majd lehetőség. Mivel több 

hozzászólás, észrevétel nincs, megköszöni a munkát, az ülést bezárja.  

 

K. m. f. 

 

 

             Dr. Almási Csaba           Fürjes Pál 

                       Jegyző          polgármester 

 

 
 


