
Jegyzőkönyv 
 
Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 22-én a 
Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 
 
Jelen vannak: 
Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István, Csutor László, Galanics Ferenc, Kisgergely 
András, Dr. Kósné Dargai Rita, Márton Ferenc, Dr. Mészáros Miklós, Obbágy Csaba, 
Tartó Lajos, Tóth Pál, Turiné Orosz Margit, Vitális István képviselők  
 
Távol van: Fazekas Zoltán alpolgármester 
 
Jelen van továbbá: 
Dr. Almási Csaba jegyző 
Dr. Sztronga Eszter aljegyző 
Énekesné Dr. Kótka Andrea jogtanácsos 
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 
Kiss Lajos   PH.Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Osztály vezetője 
Dudásné Balázs Zita PH. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 

vezetője 
Oroszné Mák Erika PH. Hatósági Osztály vezetője 
Berki Lajos ÓVCKÖ elnöke 
Fodor Gábor Közterület-felügyelet vezetője 
Suszter Sándor Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője  
Halász Sándor Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 
Bíró Ferenc Ózdi Vízmű Kft ügyvezetője 
Fukkel  Bertalan    Borsod Volán Személyszállítási Zrt. képviseletében 
Ihász Zoltán     Borsod Volán Személyszállítási Zrt területi igazgatója 
Pataki Éva     jegyzőkönyvvezető 
 
Fürjes Pál köszönti a megjelenteket és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes. A napirendi pontok változtatására  tesz néhány javaslatot, miszerint a 11.) 
napirendből 11/a.) pont lenne, új, 11/b.) pontként kéri felvenni a „Javaslat a lakossági 
ivóvíz- és csatornaszolgáltatás fajlagos költségtérítésére vonatkozó központi támogatási 
igény bejelentésére” című előterjesztést. A 13.) napirend levételre kerül, helyébe 2 új 
pontot javasol. 13/a.) „Javaslat a 87/KH/2011. (IV. 21.) határozat módosítására”, 13/b.) 
„Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására”. A 16.) napirendet megosztaná 16/a.) 
és 16/b.) pontra. A 16/a.) tartalmazza az eredeti 16.) napirendhez tartozó előterjesztést, a 
16/b.) „Javaslat Közbeszerzési bírálóbizottsági tagok megválasztására” új pontként 
kerülne felvételre. A 22.) pont levételét javasolja, helyébe új anyag kerülne, „Javaslat 
peremkerületi és városrehabilitációs tanácsnok megválasztására” címmel. A 26.) napirend 
szintén levételre kerül. Kéri a képviselő-testületet, szavazzanak a napirendről a változások 
figyelembevételével.  
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A Képviselő-testület  12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi napirendet 
fogadja el: 
 
1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011.(…) önkormányzati 

rendelete Ózd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 
3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete módosításáról  
 
Előterjesztő: Polgármester 

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

rendelete a köztisztasággal és települési szilárd hulladékkal összefüggő 
tevékenységről  
 
Előterjesztő: Polgármester 

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

rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Polgármester 

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

rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. 
(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

   
Előterjesztő: Dr. Bélteczki János települési képviselő 

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

rendelete a helyi adókról szóló 38/2007. (XII.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  
 
Előterjesztő:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

   
6.)  Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011.(….) önkormányzati 

rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez 
tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló 19/2004. (IV.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

 
7/a.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011.(…) önkormányzati 

rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról  
 
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
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7/b.) Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási 
Rt. között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítására, 
illetve szerződéses járat működtetésének jóváhagyására 

  
 Előterjesztő: Polgármester 

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

önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról 
szóló 33/2001. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 

 
9.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2011. (…..) önkormányzati 

rendelete a víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 6/1994. (III.12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Előterjesztő: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 

 
10.)  Javaslat a vízterhelési díj áthárításának módjára 

 
Előterjesztő: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 

 
11/a.) Javaslat az Ózdi VÍZMŰ Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadására 

 
Előterjesztő: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 

 
11.b) Javaslat a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás fajlagos költségtérítésére 

vonatkozó központi támogatási igény bejelentésére 
 
Előterjesztő: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 

 
12.) Javaslat Ózd, Sárli telepi ingatlanok haszonbérlet útján történő rekultivációjára és 

hasznosítására 
 
Előterjesztő: Polgármester 

 
13/a.) Javaslat a 87/KH/2011. (IV. 21.) határozat módosítására 
  

Előterjesztő: Civil tanácsnok 
 
13/b.) Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására 
  

Előterjesztő: Polgármester 
 
14.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi 

munkatervére 
 
Előterjesztő: Polgármester 
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15.) Javaslat a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező önkormányzati 
célok meghatározására 
 
Előterjesztő:  Polgármester 

 
16/a.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására  

Előterjesztő: Polgármester 
 
16/b.) Javaslat Közbeszerzési bírálóbizottsági tagok  megválasztására 
  

Előterjesztő: Polgármester 
 
17.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének 

módosításáról 
    

Előterjesztő: Polgármester 
  
18.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata Közterület-felügyeletének 2012. évi 

teljesítményértékelése alapjául szolgáló célok meghatározására 
 

Előterjesztő:  Polgármester 
 
19.) Javaslat alapító okiratok módosítására 
 

Előterjesztő:  Polgármester 
 

20.) Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft-től történő osztalék előleg 
elvonásával kapcsolatos döntések meghozatalára  

 
 Előterjesztő: Polgármester 

 
21.) Javaslat az „Önkormányzati, állami, egyházi nonprofit fenntartású bentlakásos 

intézmények korszerűsítése” című – TIOP 3.4.2-11-1 kódszámú – kistérségi 
pályázatban való önkormányzati részvételre 

  
Előterjesztő: Polgármester 

 
22.) Javaslat peremkerületi és városrehabilitációs tanácsnok megválasztására 

  
Előterjesztő:  Polgármester 

 
23.) Javaslat Gáspár László és neje Ózd, Iparvasút út 17. szám alatti lakosok ingatlan 

felajánlásának elfogadására  
 

 Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke  
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24.) Javaslat az „Az LHH kistérségek projektjei” elnevezésű – TÁMOP-5.1.1-11/1/A 
kódszámú – kistérségi pályázatban való önkormányzati részvételre 

  
Előterjesztő:  Alpolgármester 
 

25.) Javaslat Fürjes Pál fizetett szabadsága igénybevételének engedélyezésére 
 

Előterjesztő:  Alpolgármester 
 

26.) Tájékoztató az ÓZDINVEST Kft. átvilágításával, illetve racionalizálásával 
kapcsolatos intézkedésekről 

 
 Előterjesztő: Ad-hoc Bizottság elnöke  

  
27.)  Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 
 
A továbbiakban a zárt ülés napirendi pontjaira tesz javaslatot. A 23.) pontnál az érintett 
személy hozzájárulásával nem rendelkeznek a nyílt ülésen történő megtárgyaláshoz, a 12.) 
és a 20.) napirendek pedig gazdasági érdekekkel függenek össze, ezért javasolja e pontok 
zárt ülésen történő megvitatását. Kéri szavazzanak a zárt ülés napirendi pontjait illetően. 
 
A Képviselő-testület  12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a 12.) 
napirend „Javaslat Ózd, Sárli telepi ingatlanok haszonbérlet útján történő 
rekultivációjára és hasznosítására”, a 20.) „Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és 
Szolgáltató Kft-től történő osztalék előleg elvonásával kapcsolatos döntések 
meghozatalára”, valamint a 23.) „Javaslat Gáspár László és neje Ózd, Iparvasút út 
17. szám alatti lakosok ingatlan felajánlásának elfogadására”  zárt ülésen történő 
megtárgyalását.  
 
Egyebekben Turiné Orosz Margit jelezte hozzászólását, kéri, ismertesse annak címét. 
 
Turiné Orosz Margit elmondja, „Városházáról jelentjük” cím alatt kíván egy lakossági 
bejelentésre reagálni. 
 
Fürjes Pál az ülés vezetését átadja a Tóth Pálnak, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti 
Bizottság elnökének, aki az SZMSZ értelmében Fazekas Zoltán alpolgármestert 
helyettesíti, mivel az Alpolgármester jelenleg a város érdekeit érintő fontos tárgyaláson 
vesz részt. 
 

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

rendelete Ózd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 
3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
Tóth Pál köszönti a megjelenteket. Kérdezi az előterjesztő Fürjes Pál polgármestert, 
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Fürjes Pál elmondja, az idén negyedszer kerül sor a költségvetés módosítására. Örömmel 
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számol be arról, hogy a költségvetési hiány mintegy 200 MFt-tal kevesebb lett az év 
végére, mint ahogy azt év elején tervezték. Mindeközben az önkormányzat minden 
intézménye zavartalanul működött, a futó pályázatok finanszírozása megoldott volt. 
Éppen ezért köszönetet mond a költségvetés végrehajtásában közreműködő osztályoknak 
és intézményvezetőknek. A kiadott előterjesztésben egy módosítást kíván tenni. Az 
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft a Startmunka programban egy olyan pályázatban nyert, 
amelyben két 75 kW-os faaprítékos gázkazánt kapnak faaprító géppel együtt, azonban a 
támogatás mértéke csak manuális kezelésű kazánra lett volna elegendő. Szakértőkkel 
megvizsgálva úgy döntöttek, hogy a két manuális kazán helyett teljesen automatikus 
kazánok beszerzését kezdeményezik, ehhez azonban 500-500 EFt-tal kevesebb a 
támogatási összeg. Így javasolja, hogy a költségvetés módosításban kiegészítésként a jövő 
évi költségvetés terhére az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek biztosítsanak 1 MFt 
átcsoportosítást az említett két kazán beszerzésére. 
 
Tóth Pál kéri a bizottságok véleményét. 
 
Vitális István ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és 
Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttes ülésén megtárgyalta a költségvetés módosítását, 
és azt 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek. 
 
Obbágy Csaba közli, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta a napirendi 
pontot, és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Bélteczki János elmondja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság szintén 
megtárgyalta az előterjesztést és azt egybehangzóan támogatva elfogadásra javasolják. 
 
Tóth Pál, mint az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke tájékoztat, 
bizottsága is megtárgyalta a költségvetés módosítást, melyet többségi szavazattal 
elfogadásra javasolnak.  
Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait a Fürjes Pál által elmondott módosítással 
együtt. 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett megalkotja az alábbi 
rendeletet: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

30/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete 
Ózd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv. 100.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban 
SZMSZ) 2. mellékletének pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, 
Igazgatási és Rendészeti Bizottság,  az SZMSZ 2. melléklete 3.1. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, az SZMSZ 2. melléklet 
2.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság, az SZMSZ 2. melléklet 2.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
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Egészségügyi és Szociális Bizottság és az SZMSZ 2. melléklet 1.2. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. 
(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2§. (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67.§(3) bekezdése alapján az 
önkormányzat az 1. melléklet szerinti új címrendet állapít meg.”  
 

2. § 
 

(1) A Rendelet 3. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„(1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi  

módosított költségvetésének 
 

költségvetési bevételei főösszegét                                   7.726.653 E Ft-ban 
költségvetési kiadásai  főösszegét                        9.134.533 E Ft-ban 
összes   hiányát                                                                         1.905.146 E Ft-ban 
 

 állapítja meg. 
 

(2) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 1.907.087 E Ft-os hiányából 
 

a működési hiány összege:                                       684.498 E Ft 
a felhalmozási hiány összege:                                    1.220.648 E Ft 

                                   
 

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt  
 

a. belső finanszírozás keretében  
- előző évi pénzmaradványból                                       56.932 E Ft 
 

b. külső forrás bevonásával     
- működési hitel felvételéből                627.566 E Ft 
  
  összegben finanszírozza. 

   
 A pénzmaradvány a 2010. évből áthúzódó működési kiadásokat finanszírozza.” 
 
(2) A Rendelet 3.§ (6)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
      

„(6) A Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásainak módosított előirányzata   
5.366.740 E Ft. melyből                

a) az általános tartalék összege                           2.832 E Ft, 
b) a lakóterületi céltartalék összege             
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           = működési célra                                        3.955 E Ft, 
           = felhalmozási célra                                  2.359 E Ft, 
c) a pályázati céltartalék összege                    3.859 E Ft, 
d) vis-maior tartalék összege                                 5.000 E Ft, 
e) felhalmozási tartalék (kötvényből 
    fel nem használt rész)           63.641 E Ft. 
 

     A kiadások feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza. 
   
(7) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek részére a felügyeleti szerv által 

folyósítandó támogatás módosított összege 2.947.236 E Ft. 
 A folyósítandó támogatásokat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként 

a 6. melléklet tartalmazza. 
 
(8) Az Önkormányzat által kijelölt felújítások módosított előirányzata 229.568 E Ft, a 

beruházási kiadások módosított előirányzata 1.564.082 Ft. Az intézményenkénti és 
feladatonkénti részletezését a 8. és 9. mellékletek tartalmazzák.”  

 
3. § 

 
(1) A Rendelet 1-12. melléklete helyébe az 1-12. melléklet lép. 
 
(2) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 
 

4. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
 
 

Dr. Almási Csaba                Fürjes Pál  
           jegyző              polgármester  
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2.) napirend 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011. (…..) önkormányzati 

rendelete a köztisztasággal és települési szilárd hulladékkal összefüggő 
tevékenységről 

 
Fürjes Pál szóbeli kiegészítésében elmondja, az idén a hulladékgyűjtés költségei mintegy 
40 %-kal magasabbak voltak a tervezettnél. Mivel ezt a terhet a lakosság nem bírja el, 
ezért kompromisszumos megoldásként az Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft 30 %-os 
díjemelést javasolt. Ez szintén elfogadhatatlan, így 19,5 %-os áremelés mellett döntöttek. 
Ez az emelés azt jelenti, hogy a leggyakoribb, a 120 l-es szeméttároló ürítése esetében 360 
Ft/alkalom ürítési díj  430 Ft/alkalom díj lesz. A bizottságok ezt a verziót tárgyalták meg, 
ő is ezt javasolja elfogadásra.  
 
Tóth Pál köszönti a meghívottként jelenlévő Suszter Sándort, az ÓHG Kft ügyvezetőjét, 
illetve Fodor Gábort, a Közterület-felügyelet vezetőjét.  
Kéri a bizottságok véleményét. 
 
Vitális István közli, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság úgy tárgyalta meg az 
előterjesztést, hogy módosítani kell a kiadott írásos anyagban a lakosság kifejezést 
magánszemélyekre a 11-12.§-ban,  továbbá a 10.§ (3) bek. 2. mondatában van egy 
kiegészítés, illetve a díjtáblázatból eredő árváltozásokat is át kell vezetni a rendeletben. 
Ezért a 12.§-ban a 2. pont a., b., c., d., e., f. pontjai a kiosztásos díjtétel szerint 
megváltoznak. Bizottsága már ezekkel a változásokkal együtt tárgyalta meg a rendeletet 
és többségileg elfogadásra javasolja. 
 
Fürjes Pál az ismertetett változtatásokat támogatja. 
 
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság szintén tárgyalta a 
rendeletet módosításait, és hosszas vita után többségileg elfogadásra javasolják. 
 
Kisgergely András hozzászólásában kiemeli, az eredeti javaslat szerint 30 %-os 
díjemelésről volt szó, amely 19,5 %-ra mérséklődött. Az Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft 
részéről az is elhangzott a 30 % melletti érvként, hogy társaságuk akár csődbe is mehet, ha 
nem emelnek ilyen drasztikusan. Ezzel szemben neki az a kérdés jut eszébe, hogy az ózdi 
emberek elszegényedése és fizetőképtelensége mikor fog felmerülni egy ilyen vitában? 
Felvetődött benne az a kérdés, hogy ez a nagyarányú díjemelés nem valamiféle 
kompenzáció-e a városvezetés részéről, hiszen a Parking Hungary Kft, mely a fizető 
parkolást biztosította városunkban, és az Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft tulajdonosi köre 
azonos. Ha ez így lenne, az nem jó üzlet, mert így nemcsak az autósok fizetik a profitot a 
tulajdonosoknak, hanem a szemétdíjon keresztül minden ózdi lakos. 
 
Fürjes Pál felhívja a figyelmet, hogy a mellékletben csatolt gazdasági számítások 
egyértelműen tartalmazzák a költségek részletezését. Tehát semmiféle háttérmegállapodás 
nincs emögött. 2011. évben nagyon alacsony emelést hajtott végre Ózd város az 5,4 %-os 
emeléssel. A tárgyalások 67 %-os emelésről indultak, a végére 19,5 % lett. Véleménye 
szerint ez eredmény a város és a Képviselő-testület szempontjából is.  
 
Tóth Pál, mint egyéni képviselő szól hozzá az elhangzottakhoz. Ő sem szívesen szavazza  
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meg a 19,5 %-ot, mert ismeri a lakosság pénzügyi helyzetét. Viszont vannak tények. Pl. 
2004-ben a közszolgáltatás teljes egészében az Önkormányzat tulajdonában lévő társaság 
kezeiben volt. Majd alakult 3 MFt-os törzstőkével egy Kft, melyben 51 %-os tulajdonrészt 
képviselt az Önkormányzat, ma már ez csak 20 %. Tehát nincs döntő tulajdonosi 
befolyása a díjakra. Ugyanakkor a díjak kalkulációja kormányrendelet alapján történik, 
annak azonban semmi akadálya, hogy a díjtétel képzést az Önkormányzat 
könyvvizsgálója is megvizsgálja. Az Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft 10 évre kapott jogot 
a szolgáltatás végzésére 2005-ben. Ha ez letelik, akkor lehet változtatni, bár a jogszabályi 
környezet nem fog változni, legfeljebb a szolgáltató személye. 
Szavazásra kéri a Képviselő-testületet a rendelet módosításával kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 nem szavazattal megalkotja az alábbi 
rendeletet: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2011. (XII. 23.) 
önkormányzati rendelete a köztisztasággal és a települési 

szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvény 23. §-ban és 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében és a a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21. § (1) bekezdésében és 31. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvény 24. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, az 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 2.6. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság és 
ugyanezen önkormányzati rendelet 2. melléklete 6.6.4. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezések 
 
1. § 

 
A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni és a települési 
környezet szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, magatartástól 
tartózkodni. 
 

2. § 
 

A közterületek rendjét, tisztaságát a Közterület-felügyelet köteles folyamatosan 
figyelemmel kísérni és a szennyezővel szemben a jogszabályban meghatározott 
intézkedéseket megtenni, kezdeményezni. 
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2. Értelmező rendelkezések 
 

3. § 
E rendelet alkalmazásában: 
1. fehér út: a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM 

rendelet szerinti fehér út 
2. közterület: ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi 

földrészlet (közút, járda, tér, közpark) továbbá az építmények közhasználatra átadott 
része (épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró), 

3. őrjáratos út: a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) 
GKM rendelet szerinti őrjáratos út 

4. rayonos út: a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) 
GKM rendelet szerinti rayonos út 

5. települési szilárd hulladék: a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet 3. § a) pontja 
szerinti települési szilárd hulladék, 

6. tisztántartás: a közterületek és egyéb ingatlanok rendszeres tisztítása, takarítása, 
pormentesítése, hulladékmentesítése, hó- és síkosságmentesítése, valamint – az 
Önkormányzat és a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény közötti 
megállapodásban foglalt területek kivételével – szükség szerinti gyakoriságú 
fűnyírással, kaszálással történő gyommentesítése. 

 
3. Ingatlanok és közterületek tisztántartása 

 
4. § 
 

(1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról, rendszeres takarításáról az ingatlan tulajdonosa, 
kezelője, haszonélvezője, bérlője, vagy azt bármilyen más jogcímen használója (a 
továbbiakban együtt: használó) köteles gondoskodni. 
A tisztántartás elsősorban a használó, annak hiányában a tulajdonos feladata. 

(2) A létesítmények kirakatait, kirakatszekrényeit, ablakait, cég- és reklámtábláit az 
üzemeltető köteles tisztántartani. 

 
(3) Az építési területek tisztántartásáról, a munkaterület átadásától az üzembehelyezési 

eljárásig a kivitelező – több kivitelező esetén a generálkivitelező, fővállalkozó – 
ennek hiányában a lebonyolító gondoskodik. 
A felelős szervezet nevét és címét feltüntető táblát jól láthatóan kell elhelyezni az 
építési területen a kötelezettség megállapíthatósága érdekében. 
 

(4) A (3) bekezdésben meghatározottak gondoskodnak arról, hogy az építési területről a 
közterületre környezetet szennyező anyag ne kerüljön ki, az utakra történő 
elkerülhetetlen sárfelhordás eltávolításra kerüljön. 
 

5. § 
 

(1) A használó, annak hiányában a tulajdonos köteles az ingatlanával határos közterületi 
területsávot tisztántartani. 
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A tisztántartási kötelezettség vonatkozik az e területsávba eső, ingatlannal határos 
járdára, zöldfelületre, teraszra, árokra, annak műtárgyaira, a csapadékvíz lefolyását 
akadályozó anyagok eltávolítására, dísz- és egyéb burkolatokra, a közút, lakóút 
szegélyéig terjedően, ennek hiányában 10 m szélességig. 

 
(2)  Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó önkormányzati tulajdonban lévő 

közterületek, utak, hidak, közcélú zöldterületek, parkok, játszóterek tisztántartásáért a 
Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény a felelős. 

 
(3) Garázstelepeken kétoldali beépítettség esetén az út középvonaláig, egyoldalú 

beépítettség esetén az út teljes felületén a tisztántartásról a garázs használója, annak 
hiányában a garázs tulajdonosa gondoskodik. 

 
(4) A használó, annak hiányában a tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlan 

tisztántartási sávjába eső burkolt felületek hóeltakarításáról és a síkosság elleni 
védekezésről. 

 
(5) Az ipari, kereskedelmi, szórakoztató- és vendéglátóipari egységek és más 

elárusítóhelyek tulajdonosai, használói, továbbá szolgáltatói tevékenységet ellátó 
magán- és jogi személyek tisztántartási kötelezettsége az (1) bekezdésben említett 
területeken túl kiterjed az általuk végzett tevékenység következtében elszennyezett 
terület teljes egészére. 

 
(6) Két szomszédos terület, épület, építmény közötti területnél vagy átjárónál az (1) 

bekezdésben említett területsávban a tisztántartási kötelezettség 50-50%-os arányban 
oszlik meg. Ahol az elhatárolás nem egyértelmű vagy vitás, ott a Polgármesteri 
Hivatal Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályának az állásfoglalása 
irányadó. 

 
(7) Engedély alapján rakodás, parkolás céljára közterületet kizárólagosan használó szerv 

vagy személy az elfoglalt, valamint a tevékenység végzés által elszennyezett 
területrészt köteles tisztántartani. 

 
(8) Az ingatlan tisztántartási sávjában található közterületi hulladékot össze kell gyűjteni 

és hulladékgyűjtő edényzetbe kell helyezni. A járdán lévő közterületi hulladékot az 
úttestre, csapadékcsatornába és zöldfelületre seperni tilos. 

 
(9) Tüzelőanyag lerakásakor keletkezett közterület-szennyeződést a megrendelő köteles 

megszüntetni. 
 
(10) Hirdetés, reklám céljára szolgáló falragaszt az Önkormányzat illetékes bizottsága 

által kijelölt helyeken létesített és a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető 
Intézmény által  kezelt hirdetőberendezésen, hirdetőtáblán vagy egyéb közterület-
használati engedéllyel rendelkező hirdetőberendezésen, az engedélyessel kötött 
megállapodás alapján lehet elhelyezni. 

 
(11) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az épületek közterületi homlokzatát, a 

közterületeken lévő építményeket és műtárgyakat azok használói, tulajdonosai 
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kötelesek tisztán tartani és a jogellenesen elhelyezett falragaszt, falfestést 
eltávolítani. 

 
6. § 

 
(1) A közforgalmú közösségi közlekedéssel összefüggésben 

1. belterületen a buszmegállók tisztántartása a Város- és Sportlétesítmény-
üzemeltető Intézmény feladata, 

2. autóbusz-pályaudvarok és végállomások tisztántartása a létesítményt üzemeltető 
szervezet feladata, 

3. MÁV-állomások és pályaudvarok tisztántartása az utakról szóló jogszabályok  
rendelkezéseinek megfelelően történik. 

 
(2) Országos közutak belterületi szakaszának tisztántartása az utakról szóló jogszabályok 

rendelkezéseinek megfelelően történik. 

 

4. Téli síkosságmentesítés 
 

7. § 
 
(1) Síkosság elleni védekezéshez nátriumklorid tartalmú szereket csak környezetkímélő 

anyagokkal (homok, zúzalék stb.) keverve szabad használni. 
 
(2) A síkosság elleni védekezés során a fás szárú növények védelméről szóló 

kormányrendelet síkosságmentesítésre vonatkozó előírásainak megfelelően kell 
eljárni. 

 
8. § 

 
(1) A járdáról, útról a havat úgy kell letakarítani, és azt tárolni, hogy a víz elvezetésére 

szolgáló folyóka vagy csapadékvíz elnyelő rács szabadon maradjon. 
 
(2)  Tilos hórakást elhelyezni: 

1. a tömegközlekedési járművek megállóhelyeinél úgy, hogy az gátolja a 
járművekről való le- és felszállást, 

2. útkereszteződésben, úttorkolatban, kijelölt gyalogátkelőhelyen, 
3. közüzemi és közhasználatú létesítményeken vagy azok körül (pl. vízelzáró 

csap, közkifolyó, szeméttároló edény). 
 

(3) Az úttesten felhalmozódott havat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető 
Intézmény  köteles úgy eltávolítani, hogy a közlekedés zavartalansága biztosított 
legyen. 

 
(4) Az Önkormányzat tulajdonában álló utak téli síkosságmentesítését, hóeltakarítását e 

rendelet melléklete szerinti kategóriába sorolás figyelembevételével kell végezni. A 
gépjárművek útvonaltervének meghatározásánál ésszerűségi szempontok miatt 
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korlátozott mértékben egy kategóriával alacsonyabb kategóriába tartozó út is 
bevonható. 

 
9. § 

 
Rendkívüli helyzet esetén a polgármester a 8. §-ban foglaltaktól eltérően rendelkezhet. 
 
 

5. Települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás ellátása, begyűjtés, szállítás 
 

10. § 
 
(1)  A települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: 

közszolgáltatás) Ózd város teljes közigazgatási területén az ÓHG Ózdi 
Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: 
közszolgáltató) látja el. 

 
(2) A közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan tulajdonosa, kezelője, 

haszonélvezője, bérlője, vagy azt bármilyen más jogcímen használója (a 
továbbiakban együtt: használó) köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni, 
és a közszolgáltató részére a közszolgáltatás díját megfizetni. 

 
(3)  A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés a szolgáltatás igénybevételével jön létre, 

valamint akkor is, ha a közszolgáltató a szolgáltatás ellátására vonatkozó 
rendelkezésre állási készségét bizonyítja. Jogi személy és jogi személyiséggel nem 
rendelkező egyéb szervezet vonatkozásában a közszolgáltatási szerződést írásba kell 
foglalni. 

 
(4)  A gazdasági tevékenységgel összefüggésben keletkezett hulladék tekintetében külön 

szerződést kell kötni és külön közszolgáltatási díjat kell fizetni azoknak az ingatlan 
tulajdonosoknak, használóknak, akik a rendszeres gyűjtésbe bevont ingatlanon (pl. 
lakásban, garázsban) ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységet folytatnak. 

 
 (5)  A szolgáltatás ellátására vonatkozó részletes szabályokat az Önkormányzat és a 

közszolgáltató által kötött szerződés rögzíti. 
 

11. § 
 

(1)  A hulladék begyűjtés a családi házas beépítésű területeken félpormentes és pormentes, 
a többszintes beépítésű területeken kizárólag pormentes technológiával végezhető. A 
hulladék begyűjtést a hulladék szerves anyag tartalmára tekintettel a családi házas 
beépítésű területeken legalább heti egy alkalommal, a többszintes beépítésű 
területeken legalább heti két alkalommal kell elvégezni. 

 
(2) A közszolgáltatás igénybevételéhez a szállító gépjármű típusának megfelelő 

hulladékgyűjtő edény (kuka, kerekes konténer vagy egyéb) beszerzése kötelező. 
        Az edény beszerzésének, javításának, pótlásának lehetőségei: 
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1. az ingatlan tulajdonosa, használója biztosítja, 
2. bérleti szerződés alapján a szolgáltató biztosítja. 

 
(3) A tárolóedények rendeltetésszerű használatáról, tisztántartásáról és megőrzéséről az 

ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni. Az ürítés közbeni 
állagmegóvás, a szakszerűtlen ürítésből adódó rongálódások megakadályozása a 
közszolgáltató kötelessége. 

 
(4) A közterületen elhelyezett edényzet helyének megfelelő kiépítéséről és takarításról a 

tulajdonos, használó köteles gondoskodni. A tárolóhely kialakítását – az építésügyi 
hatósági előírásokon túl – a közszolgáltatóval és a Polgármesteri Hivatal 
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályával egyeztetni kell. 

 
(5) A szállítási napon a nem közterületen tárolt edényzetet az ingatlan tulajdonosa, 

használója köteles kihelyezni a közúti szállítás által elérhető közterületre és azt az 
ürítést követően visszahelyezni. Ezt úgy kell végrehajtani, hogy a gyalogos és közúti 
forgalmat ne akadályozza, és a zöldfelületben kárt ne okozzon. A közszolgáltató a 
szerződésben foglaltak szerint külön díjazás ellenében a kihelyezést, illetve 
visszahelyezést elvégezheti. 

 
(6) A közszolgáltató köteles az edényzet kiürítését az elvárható gondossággal végezni. 

Az ürítés során esetleg kihulló hulladékot a szállító jármű személyzete köteles 
összetakarítani. 

 
(7) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edénybe 

belefagyott, illetve az edényben lévő hulladék úgy összetömörödött, vagy azt úgy 
összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlan használója, 
tulajdonosa a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve 
használhatóvá tenni. 

 A hulladékgyűjtő edényzetbe tilos mérgező, folyékony, égő, parázsló, fokozottan 
tűz- és robbanásveszélyes anyagot, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, vagy egyéb 
olyan anyagot, például építési, bontási törmeléket elhelyezni, amely veszélyezteti a 
hulladékszállítással foglalkozó dolgozók, vagy más személyek életét, egészségét, 
testi épségét és megrongálhatja a szállító berendezést. Ezek szállítását a 
közszolgáltató megtagadhatja, az elszállításáról a kibocsátónak külön kell 
gondoskodnia, arra alkalmas eszköz igénybevételével. 

       
(8)   A szervezett hulladékgyűjtésbe bevont ingatlanokon felhalmozódó, a rendszeres 

gyűjtő járattal méreténél, mennyiségénél fogva nem elszállítható települési szilárd 
hulladék (nagyobb méretű berendezési tárgyak, lom, bútor, ágybetét, háztartási 
berendezés és készülék, bezsákolt kerti hulladék, stb.) szervezett összegyűjtéséről és 
elszállításáról (lomtalanítás) évente két alkalommal a közszolgáltató gondoskodik. 
A lakosságnál keletkező hulladékfajtákat az ózdi hulladékudvarban is átveszi a 
közszolgáltató, az üzemeltetésre vonatkozó szabályok betartása mellett. 

 
(9) A magánszemélyek a szelektíven gyűjtött hulladékot átadhatják a szelektív 

hulladékgyűjtő járatoknak, illetve elhelyezhetik 
1. a közterületi gyűjtőszigeteken lévő gyűjtőedényekben, 
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2. közterületen, a zsákos szelektív gyűjtés keretében, 
3. a hulladékudvarban telepített tárolókban. 

 
(10) A közszolgáltató feladata a magánszemélyek által szelektíven, a gyűjtőszigeteken 

gyűjtött anyagok elszállítása, szelektív gyűjtőszigetek működtetése, tisztán tartása. 
Gyűjtőszigeten csak a települési szilárd hulladék hasznosítható részei gyűjthetők. 

 
(11) Utcai hulladékgyűjtők kihelyezése, javítása, pótlása, ürítése, tisztántartása a Város- és 

Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény feladata. 
 

12. § 
 
(1) A közszolgáltatás díját szállítási alkalmanként az edényzet térfogatának a 

figyelembevételével kell megállapítani. Az egy szállítási alkalommal figyelembe 
vehető legkisebb mennyiség (szabványedényzet alkalmazása esetén) a 0,06 m3-es 
szabványedényzet térfogata. 

 
(2) A 2012. január 01. napjától kezdődő, egy év időtartamra vonatkozó díjfizetési 

időszakban a közszolgáltató által alkalmazható legmagasabb díjak az alábbiak: 
 

a)  aa)    215,- Ft/szállítási alkalom/megkezdett 0,06 m3-es edényzet 
 ab)    397,- Ft/szállítási alkalom/megkezdett 0,11 m3-es edényzet 
 ac)    430,- Ft/szállítási alkalom/megkezdett 0,12 m3-es edényzet 
 ad)    860,- Ft/szállítási alkalom/megkezdett 0,24 m3-es edényzet 
 ae) 2.768,- Ft/szállítási alkalom/megkezdett 0,77 m3-es edényzet 
 af) 3.958,- Ft/szállítási alkalom/megkezdett 1,10 m3-es edényzet 

   A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
  

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

     
b) Az utca vagy ingatlan gépjárművel való megközelíthetetlensége esetén a 

közszolgáltató által közterületre kihelyezett nagykonténer igénybevétele esetén 
alkalmazható díj: 459,- Ft/fő/hó 
A díjtétel az ÁFA-t nem tartalmazza. 
Az igénybevevők számát az Országos Személyadat és Lakcímnyilvántartó 
rendszer nyilvántartása alapján kell megállapítani. 

   
c) Nem szabványos edényzet alkalmazása bejelentéshez kötött, az alkalmazható díj: 

397,- Ft/szállítási alkalom/edényzet 
 A díj az ÁFA-t nem tartalmazza. 
 
d) Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek, 

gazdasági tevékenységet végzők, és vállalkozások által fizetendő díj: 3.595,- 
Ft/m3 
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 A díj az ÁFA-t nem tartalmazza. 
 
e) A hulladék elhelyezésére, tárolására és átadására szolgáló edényzet térfogatát 

meghaladó hulladék gyűjtésére és átadására kizárólag a közszolgáltató által erre a 
célra rendszeresített és árusított, ÓHG Kft. felirattal ellátott gyűjtőzsákok  
szolgálnak, amelyeket a közszolgáltató az arra igényt tartók részére az alábbi díj 
előzetes megfizetése mellett biztosít: 459,- Ft/100 l űrtartalmú műanyag zsák. 
A díj az ÁFA-t nem tartalmazza. 

 
f) Az Ózd városi települési szilárd hulladék lerakó telepen alkalmazható építési-

bontási törmelék lerakási díj: 2.000,- Ft/m3 
A díj az ÁFA-t nem tartalmazza. 

 
g) A magánszemély által esetenként közvetlenül – nem vállalkozásszerűen – 

kiszállított és 2 m3/évnél nem több építési-bontási törmelék lerakása az Ózd 
városi települési szilárd hulladék lerakó telepen díjmentes. 

 
(3)  A közszolgáltatás díját a lakosság, természetes személyek, jogi személyek és jogi 

személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek a közszolgáltató által 
meghatározott rendszerességgel kiállított számla alapján utólag kötelesek 
megfizetni. 

 
(4)      Írásban bejelentett üresen álló lakás vagy egyéb építmény után a közszolgáltatás 

díját fizetni nem kell. A díjfizetés mentessége az ingatlantulajdonost (használót) a 
közszolgáltatónak történő bejelentés időpontját követő hónap 1. napjától illeti meg. 

 
(5)    Új lakóhelyiségek használatbavételét vagy megüresedett helyiségek év közben 

történő bérbeadását, a közszolgáltatás ellátásához szükséges adatokat és azok 
változását az ingatlan tulajdonosa vagy használója 8 napon belül köteles írásban 
bejelenteni a közszolgáltatónak, a 17. § (1) bekezdésben meghatározott adatok 
egyidejű közlésével. A bejelentés alapján a közszolgáltatás díját a használatbavétel 
kezdetétől számítva lehet szedni. 

 
13. § 

 
A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosát, használóját terhelő díjhátralék 
beszedésével kapcsolatban a hulladékgazdálkodásról szóló a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. törvényben (a továbbiakban: Hgt.) foglaltak szerint kell eljárni. 
 

6. Hulladék ártalmatlanítása, kezelése 
 

14. § 
 

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében begyűjtött hulladék további 
kezeléséről, ártalmatlanításáról a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás által megvalósított létesítmények – Ózd-Centeri 
Hulladéktömörítő és –átrakó Állomás, valamint Sajókazai  Hulladékkezelő Centrum 
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– igénybevételével gondoskodik, az Önkormányzattal a közszolgáltatásra kötött 
szerződés alapján. Az Önkormányzat társulási tagságból származó, ezzel összefüggő 
jogait és kötelezettségeit a Társulási Megállapodás tartalmazza. 

 
(2) A közszolgáltató által üzemeltetett – lezárt – Ózd városi települési szilárd hulladék 

lerakó telepen kizárólag építési-bontási törmelék helyezhető el, kizárólag a 
rekultiváció befejezésének időpontjáig. 

 

7. A köztisztasággal összefüggő egyéb rendelkezések 
 

15. § 
 

(1) A közterületeken és egyéb önkormányzati tulajdonú területeken az illegális 
hulladéklerakók megszüntetése, tiltó táblák kihelyezése a Város- és Sportlétesítmény-
üzemeltető Intézmény feladata. 
 

(2) Nyilvános illemhely tisztántartása az üzemeltető feladata. 
 
(3) A várhatóan nagy tömeget vonzó rendezvények helyszínére illemhelyet kell telepíteni. 

A telepítésről, annak költségtérítéséről a rendező gondoskodik. 
 
(4) Közterületen tilos: 

1. röplapok szórva terjesztése, 
2. játszótérre állatok bevitele, beengedése, 
3. gondozott zöldfelületen, parkban, díszburkolaton a gépjárművel történő 

közlekedés, parkolás. 
 
(5) Közterületre, csapadékcsatornába, élővízfolyásokba, patakokba tilos házi szennyvizet, 

trágyalét és egyéb környezetszennyező anyagot engedni, valamint a közterületet 
egyéb módon szennyezni, rongálni. 

 
(6) Az állattartással összefüggő köztisztasági és közegészségügyi szabályokat az 

állattartásról szóló rendelet tartalmazza. 
 
(7) Jelen rendelet nem vonatkozik a külön jogszabályok hatálya alá tartozó veszélyes 

hulladékokra. 
 

16. § 
 

(1)  Aki e rendelet 4. § (1)-(4) bekezdésében, 5. § (1), (3)-(5), (7)-(11) bekezdésében, 7. 
§ (1) bekezdésében, 8. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 15. § (3), (4) 
bekezdésében foglaltakat megszegi, szabálysértést követ el, és – ha törvény vagy 
kormányrendelet másként nem rendelkezik – 3.000,- Ft-tól 30.000,- Ft-ig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértések esetén 3.000,- Ft-tól 20.000,- Ft-ig 

terjedő helyszíni bírság is kiszabható a tettenért elkövetővel szemben. 
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17. § 
 

(1) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok nyilvántartását és kezelését Ózd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgáltató feladatkörébe utalja. 
Személyes adatként a közszolgáltatást igénybevevő neve, lakcíme, születési helye 
és ideje, valamint anyja neve vehető figyelembe. 
 

(2) E rendelet alapján elrendelt adatkezelésre és az adatok védelmére a személyes 
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény 
rendelkezései az irányadók. 

 
8. Záró rendelkezések 

 
18. § 

 
Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. 
 

19. § 
 
Hatályát veszti: 

1. a köztisztasággal és települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről 
szóló 1992. évi 16. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet), 

2. a Rendelet módosításáról szóló 18/1994. (VII.1.) önkormányzati rendelet, 
3. a Rendelet módosításáról szóló 1/1996. (I.25.) önkormányzati rendelet, 
4. a Rendelet módosításáról szóló 35/1996. (XII.31.) önkormányzati rendelet, 
5. a Rendelet módosításáról szóló 2/1998. (I.30.) önkormányzati rendelet, 
6. a Rendelet módosításáról szóló 3/2000. (I.26.) önkormányzati rendelet, 
7. a Rendelet módosításáról szóló 15/2000. (IV.21.) önkormányzati rendelet, 
8. a Rendelet módosításáról szóló 41/2000. (XII.15.) önkormányzati rendelet, 
9. a Rendelet módosításáról szóló 32/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet, 
10. a Rendelet módosításáról szóló 36/2002. (XII.30.) önkormányzati rendelet, 
11. a Rendelet módosításáról szóló 14/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet, 
12. a Rendelet módosításáról szóló 33/2003. (XII.18.) önkormányzati rendelet, 
13. a Rendelet módosításáról szóló 24/2004. (VII.19.) önkormányzati rendelet, 
14. a Rendelet módosításáról szóló 39/2004. (XII.28.) önkormányzati rendelet, 
15. a Rendelet módosításáról szóló 42/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet, 
16. a Rendelet módosításáról szóló 3/2006. (II.27.) önkormányzati rendelet, 
17. a Rendelet módosításáról szóló 16/2006. (VI.27.) önkormányzati rendelet, 
18. a Rendelet módosításáról szóló 30/2006. (XII.22.) önkormányzati rendelet, 
19. a Rendelet módosításáról szóló 35/2007. (XII.29.) önkormányzati rendelet, 
20. a Rendelet módosításáról szóló 35/2008. (XII.10.) önkormányzati rendelet, 
21. a Rendelet módosításáról szóló 22/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelet, 
22. a Rendelet módosításáról szóló 22/2010. (XII.22.) önkormányzati rendelet. 

 
 

Dr. Almási Csaba                        Fürjes Pál 
      jegyző             polgármester 
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1. melléklet a 31/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez 
 

Önkormányzati utak besorolása a téli hóeltakarítás és csúszásmentesítés végzésének 
szempontjából 

 
I. Őrjáratos utak (tömegközlekedési útvonalak) 
 
1. csoport: (teljes hosszában vagy egy szakaszán meredek) 
 
Bem utca – Árpád vezér út – Március 15. utca – Zsolnay tér – Damjanich út 
buszvégállomásig – Katona József út – Építők útja – Hajnóczy József utca – Deák út – 
Somsály út – Akna utca – Gyár út – Bánszállás telep 
 
2. csoport: (egyéb út) 
 
József Attila út – Szabó Lőrinc utca – Pap út – Bolyki Tamás utca – Petőfi Sándor út – 
Kőalja út – Akácos út – Mekcsey István út – Kovács-Hagyó Gyula út – Center út – Uraj út 
– Susa út – Vas köz  
 
II. Rayonos utak: 
 
1. csoport: (meredek és gyűjtő utak) 
 
Bocskai István utca – Bethlen Gábor utca – Lomb utca – Vajda János utca – Kazinczy 
Ferenc utca – Bányász utca – Ady Endre utca – Piac út – Szigligeti utca – Batthyány utca 
– Gál-völgye út – Álmos vezér utca – Huba vezér utca – Etele utca – Tinódi utca – 
Istenmező utca – Rózsadomb utca – Bulcsú utca – Géza utca – lejáró Lehel vezér út – 
Nagyvölgyi út – Ráctag út – Alkotmány út 
 
2. csoport: (egyéb meredek utak) 
 
Baranyai utca – Gömöri utca – Búzás völgy – Bercsényi Miklós utca – Lehel vezér út – 
Radnóti Miklós utca – Kosztolányi Dezső utca – Martinovics Ignác út – Cipó utca – Ybl 
Miklós utca – Baross Gábor utca – Gábor Áron utca – Irinyi János utca – Áchim András 
utca – Hársfa utca – Lyukó völgy – Zsolt vezér utca – Kistó utca – Buda vezér utca – 
Honvéd utca – Rákóczi Ferenc utca – Béke utca – Toldi Miklós utca – Szondi György 
utca – Sturmán utca – Nagyamerika utca – Susa út Szociális otthon felé – Nyárjasalja utca 
– Győzelem út – Hegyi utca – Domb utca – Somsályfő telep – Liszt Ferenc utca – Révay 
utca – IV. Béla utca – Ibolya utca – Csaba utca – Balassi Bálint utca 
 
 
3. csoport: (egyéb utak) 
 
Brassói utca – Budai Nagy Antal utca – Eötvös Lóránd utca – Puskás Tivadar út – 
Derkovits Gyula utca – Bólyai Farkas utca – Bláthy Ottó utca – Cséti Ottó utca – Kodály 
Zoltán utca – Strand utca – Fráter György utca – Nefelejcs utca – Rózsavölgyi utca – 
Munkácsy Mihály út – Jókai Mór utca – Egressy Gábor utca – Szegfű utca – Csontalma 
utca – Németh László utca – Nemzetőr utca – Széchenyi István utca – Váci Mihály utca – 
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Sárli út – Vasvár út felső szerviz út – Bibó István utca – Újváros tér szerviz út – Nagy 
Imre út – Zalai utca – Zrínyi Miklós út – Karu utca – Bánszállás telep bekötő út – Fenyő 
utca – Gubonnai út – Lam út – Hossó utca – Várkonyi út 
 
III. Fehér utak: 
 
1. csoport: (egyéb kisforgalmú utak) 
 
Füredi utca – Vasvár út alsó szerviz út 10 lépcsőházas – Iparvasút utca – Arany János utca 
– Szabolcs köz – Szent István utca – Bolyki főút szerviz útja – Bibó István utca – Bibó 
István belső út – Bolyki főút 43. mögötti utak – Bolyki főút belső – Halász utca – MÉH 
telepi út – Nagy Imre út belső út – Bolyki főút és mellékutcái – Vásárhelyi Pál utca – 
Nyár utca – Jedlik Ányos utca – Ifjúság utca – Velence telep – Thököly Imre utca – 
Mészáros Lázár utca – Március 15. utca temetőig – Muskátli utca – Szenna utca – Vadász 
utca – Körte völgy – Vasút utca – Mátyás király utca – Puskin utca – Hunyadi János utca 
– Gárdonyi Géza utca – Május 1. utca – Virág utca – Földes Ferenc utca – Szemere utca – 
Móricz Zsigmond utca – Szövetkezeti utca – Sümeg utca – Kossuth Lajos utca – Madách 
Imre utca – Dobó István utca mellék – Tétény vezér utca – Tass vezér utca – Kond vezér 
utca – Ond vezér utca – Előd vezér utca – Botond vezér utca – Taksony vezér utca – Hétes 
telep – Bajcsy-Zsilinszky E. utca – Új telep – Új telep mellékutcák – „Cs” belső út – 
Lechner Ödön utca – Nap utca – Mosonyi Mihály utca – Damjanich út salakos rész – 
Tábla út – Dózsa György út mellékutcái – Óvoda utca – Kenderszer út – Mogyorós völgy 
– Egyház völgy – Bartók Béla utca – Center út temető felé – Tóth Ede utca – Sakta – Uraj 
út belső út – Kárpáti utca – Székely Bertalan utca – Tormás utca – Gyergyó utca – 
Semmelweis utca – Újtelepi utca – Vörösmarty utca – Barátság utca – Szentsimon út 
postánál – Bornemissza út – Krúdy Gyula utca – Károlyi Mihály utca – Liget utca – 
Kaffka Margit utca – Sajó utca 
 
2. csoport: (szórógépjárművel nem járható utak) 
 
Csokonai utca – Meggyes utca – Kolozsi István utca – Vasvári Pál utca – Csákány utca – 
Mikes Kelemen út – Debreceni utca – Kölcsey utca – Zsélyi Aladár utca – Sziklás tető I. – 
Sziklás tető II. – Szőlőkalja út – Szőlőkalja Gál-völgye út szakasz – Berkenye utca – 
Kovács-Hagyó Gyula út mellékút – Őrs vezér utca – Forrás utca – Csörgő dűlő 
(Centerben) – Bánszállás telep épületek közötti utak – Temető utca Susán – Susa út bolt 
mellett – Temesvári utca – Verne Gyula utca – Pásztor utca Szennán – Vasvár út volt 
Béke Szálló mellett – Pál gazda köz – Márton utca – Kucsera Zoltán út – Nád utca – 
Nyírfa utca – Kisdobos utca – Cser utca – Tölgyfa utca – Szép utca – Páfrány út – 
Rendelő utca – Boróka utca – Iskola utca – Zrínyi Miklós út garázsfeljáró – Damjanich út 
belső út – Kiserdőalja – Táncsics telep – Kisamerika sor – Bánszállás telep temetői út – 
Ács utca – Somsály mellékutcái (Szén út – Szeles út – Acél út – Bükkfa út) – Dankó telep 
– Hétes völgy – Vár utca – Wesselényi út – Kálmán Imre út                                               
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3.) napirend 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (…) önkormányzati 

rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Tóth Pál tájékoztat, a napirendet az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság 
megtárgyalta, és többségi egyetértés mellett elfogadásra javasolja. 
Szavazásra kéri a Képviselő-testületet a rendelet módosításával kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett megalkotja az alábbi 
rendeletet: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
32/2011.(XII. 23.) önkormányzati rendelete 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(III.31.) 

 önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 
44/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ózd Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
7/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete 2.6. 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti 
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  
 

1. § 
 
A Rendelet 2. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
[Az alakuló ülésen a Képviselő-testület:] 

„a) megállapítja a polgármester illetményét és megállapíthatja költségtérítését,” 
 

2. § 
 
A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, 
mindkettő akadályoztatása esetén a 44. § (1) bekezdése szerinti sorrendben az adott 
bizottság elnöke hívja össze és vezeti.” 
 

3. § 
 
A Rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Rendkívüli ülés összehívására vonatkozó, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 12. § (1) bekezdésében meghatározott számú 
képviselő vagy bizottság (a továbbiakban: kezdeményezők) által aláírt indítványban 
meg kell jelölni a rendkívüli ülés összehívásnak javasolt napirendjét, időpontját és 
indokait. Az indítványt kezdeményezők a polgármesternél kötelesek előterjeszteni 
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legkésőbb a rendkívüli ülés javasolt időpontjától visszafelé számított nyolcadik 
munkanapon.” 

4. § 
 

A Rendelet 17. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki: 
[A Képviselő-testület és bizottságai ülésére előterjesztést tehet:] 
 
„i) önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaság, intézmény vezetője, a 
feladatkörébe tartozó ügyben.” 
 

5. § 
 

A Rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, 

mint elnök vezeti. Mindkettő akadályoztatása esetén a 44. § (1) bekezdésében 
meghatározott sorrend szerinti bizottságok elnökei helyettesítik.” 

 
6. § 

 
A Rendelet 23. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
[A napirendi pontok tárgyalásának sorrendje általában a következő:] 
   „b) határozati-javaslatok,” 

7. § 
 
A Rendelet 24. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

„24. § 
 

(1) A Képviselő-testület ülésén résztvevő képviselők és minden jelenlévő személy köteles 
a tanácskozás méltóságát tiszteletben tartani. 

 
(2)   Az elnök biztosítja az ülés zavartalan rendjét. 
 
(3)   Az elnök a tanácskozás rendjének fenntartása során a következő intézkedéseket 

teheti: 
a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgytól, a tanácskozáshoz nem 

méltó, másokat sértő kifejezést használ, magatartást tanúsít, 
b) rendreutasíthatja azt, aki a Képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít, 
c) rendreutasítja és szükség esetén megvonja a hozzászólás jogát attól a 

felszólalótól, akinek magatartása figyelmeztetés ellenére ismételten kifogás alá 
esik 

 
(4) Az elnöknek a rendfenntartás érdekében tett – e rendeletben szabályozott – indokolt 

intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani vagy azokkal vitába szállni nem 
lehet. 

 
(5) Tartós rendzavarás, állandó lárma vagy a tanácskozást lehetetlenné tevő egyéb 

körülmény esetén az elnök az ülést felfüggesztheti. 
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(6) A folytatólagosan megnyitott ülésen a (5) bekezdésben írt rendzavarás ismétlődése 
esetén az elnök az ülést berekesztheti és a még nem tárgyalt napirendek tárgyalását a 
soron következő ülésre elnapolhatja.” 

 
8. § 

 
A Rendelet 39. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A rendelet elfogadását követően annak hiteles szövegét a jegyző szerkeszti, a 

polgármester és a jegyző írja alá.” 
9. § 

 
A Rendelet 52. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A jegyző gondoskodik az önkormányzat munkájával összefüggő, az Ötv. 36. § (2) 

bekezdésében meghatározott feladatok ellátásáról, valamint    
  a) tájékoztatja a Képviselő-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésről, 
  b) gondoskodik a hivatali dolgozók rendszeres továbbképzéséről,   

c) szakmai segítséget nyújt a Képviselő-testület és a bizottságok elé kerülő 
egyes előterjesztések elkészítéséhez, 

d) előkészíti a testületi munkaterv javaslatát, 
e) biztosítja a testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek elkészítését, határidőn 

belüli felterjesztését, 
f) gondoskodik a képviselők munkájának segítéséről, a polgármester megbízása 

alapján a képviselők által beterjesztett javaslatok, bejelentések, kérelmek 
elintézéséről, 

g) havonta egy alkalommal fogadóórát tart.” 
 

10. § 
 

A Rendelet 58. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A Képviselő-testület köteles kiírni a helyi népszavazást az Ötv. 46. § (1) 
bekezdésében meghatározott esetekben, továbbá az 58. § (1) bekezdésben 
meghatározott számú választópolgár kezdeményezése esetén.” 
 

11. § 
 

A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  
 

12. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon 
hatályát veszti. 

 
13. § 

 
(1) Hatályát veszti a Rendelet 19. § (3) bekezdése, 39. § (6) bekezdése, a 41. § (5) 

bekezdése és a 61. § (3) bekezdése. 



 97 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 40. § (2) bekezdésében a „vezetője”, az 1. melléklet 6. 
pontjában az „a következő hónapban” szövegrész. 

 
 

Dr. Almási Csaba        Fürjes Pál 
jegyző        polgármester 
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1. melléklet a 32/2011.(XII. 23.) önkormányzati rendelethez 
 
„2. melléklet a 7/2011.(III. 31.) önkormányzati rendelethez 

A bizottságok feladatai 
I. Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság 
I.1. Előterjeszti: 

I.1.1. az önkormányzat által alapított kitüntetési javaslatokat az arra vonatkozó rendelettel          
összhangban, 
I.1.2. a polgármester és az alpolgármesterek illetményére, költségtérítésére, azok emelésére 
és a polgármester jutalmazására vonatkozó javaslatokat, 
I.1.3. a Képviselő-testület által meghatározott ügyeket. 

 
I.2. Véleményezi: 

I.2.l. a Képviselő-testület éves munkatervét, programjait,  
I.2.2. a közterületek elnevezésére vonatkozó testületi előterjesztéseket, 
I.2.3. az önkormányzat szervezetére, a hivatal-szervezetére, a hatásköri kérdésekre        
vonatkozó javaslatokat, 
I.2.4. a Képviselő-testület elé kerülő a város közrendjével, közbiztonságával kapcsolatos 
előterjesztéseket 
I.2.5. a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, 
I.2.6. az önkormányzati rendelet-tervezeteket. 

 
I.3. Vizsgálja és ellenőrzi: 

I.3.1. az önkormányzati rendelet-tervezetek jogszerűségét, 
I.3.2. a Képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlásának jogszerűségét, 
I.3.3. a Képviselő-testület üléseinek és döntéseinek az előkészítésére, végrehajtására                     
irányuló munkát, 
I.3.4. az önkormányzati képviselőkkel szemben fennálló összeférhetetlenség 
megállapítására irányuló kezdeményezéseket, 
I.3.5. a Képviselő-testület tagjainak vagyonnyilatkozatát, melyről nyilvántartást vezet. 

 
I.4 Közreműködik: a bírósági ülnökök választásának előkészítésében. 

 
I.5. Figyelemmel kíséri: 

I.5.1 a Polgármesteri Hivatalban végzett önkormányzati hatósági tevékenységet,  
I.5.2 segíti a Képviselő-testület és szervei szabályszerű működését, az SZMSZ előírásainak 
megsértése esetén intézkedéseket kezdeményez, 
I.5.3 a város közrendjét, közbiztonságát, 
I.5.4 az éves költségvetésben a közrend, közbiztonsággal kapcsolatban meghatározott 
költségvetési összeg felhasználását, 
I.5.5 a hatáskörébe tartozó feladatok vonatkozásában a végrehajtást.  
 

I.6. Lebonyolítja: a Képviselő-testület urna alkalmazásával történő titkos szavazását. 
I.7. Javaslatot tesz:  

I.7.1. a közrend, közbiztonság javítása érdekében költségvetési keret megállapítására, 

I.7.2. a közrend, közbiztonság javítása érdekében szükséges intézkedésekre, feladatokra, 

I.7.3. a Képviselő-testület éves munkatervére és programjaira, 
I.7.4. kitüntetések adományozására, 
I.7.5. a polgármesternek a rendőrök részére a letelepedési támogatás odaítélésére  
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I.8. Kapcsolatot tart a közbiztonság és a vagyonvédelem javítása érdekében: 

I.8.1.a Rendőrkapitánysággal, 

I.8.2.a polgárőr szervezetekkel, 

I.8.3 a kisebbségi önkormányzattal, 

I.8.4 a térség települési önkormányzatainak képviselőivel, 

I.8.5 az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány Kuratóriumával, 

I.8.6 a társadalmi bűnmegelőző szervezetekkel. 

 
I.9. Beszámol tevékenységéről a Képviselő-testületnek. 
 
I.10. Döntési jogot gyakorol: a Képviselő-testület által átruházott hatáskörökben 
 
II. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
II.1. Előterjeszti: 

II.1.1. a saját pénzügyi forrás biztosításával kapcsolatos pályázatokat, az azokra vonatkozó 
javaslatokat, 
II.1.2. a gazdasági tárgyú önkormányzati rendelet-tervezeteket,  
II.1.3. az éves költségvetésben keretjelleggel meghatározott összegek tételes felosztására 
vonatkozó javaslatokat (érintett bizottságokkal együtt), 
II.1.4. a Képviselő-testület által meghatározott hatáskörébe utalt ügyeket. 

 
II.2. Ellenőrzi: 

II.2.1. a belső ellenőrrel, revizorokkal együttműködve – az Önkormányzat hivatala és 
intézményei gazdálkodását, 
II.2.2. különböző gazdasági kihatású programok, vállalkozások pénzügyi lebonyolítását, 
helyzetét, 
II.2.3. a gazdálkodásról szóló – év közbeni és éves – beszámolókban foglaltakat, 
II.2.4. az önkormányzati vagyon felmérését tartalmazó – éves zárszámadáshoz csatolt – 
leltár adatainak valódiságát, továbbá a törzsvagyon elkülönített nyilvántartását, 
II.2.5. a kötelező év közbeni, éves beszámolók mellett a költségvetési rendelet 
végrehajtását, 
II.2.6. az éves költségvetés teljesítése kapcsán meghatározásra került pénzügyi kihatásokkal 
közvetlenül nem járó feladatokat, 
II.2.7. a hatáskörébe tartozó feladatok vonatkozásában a végrehajtást,  
II.2.8. a kommunális szolgáltatások ellátásának színvonalát, 
II.2.9. a város ivóvízellátását, a szennyvízkezelési feladatok ellátását, 
II.2.10. városüzemeltetési szempontból az önkormányzati közszolgáltató szervezetek 
működését, feladatellátását, 
II.2.11. a közterület-fenntartási, köztisztasági, településtisztasági, szilárd és folyékony 
hulladékkezelési feladatok ellátását, 
II.2.12. a köztemetők üzemeltetését, 
II.2.13. a helyi közvilágítást, a helyi közösség közlekedés ellátását, 
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II.2.14. az élővízfolyások és a városi csapadékvíz elvezető rendszer kezelésével kapcsolatos 
feladatok ellátását, 
II.2.15. a környezetvédelmi szempontok érvényesülését a városfejlesztésben, rendezési 
tervekben, városüzemeltetésben, vagyonhasznosításban, beruházásokban. 

 
II.3. Véleményezi: 

II.3.1. az éves költségvetésről és az előző évi gazdálkodásról szóló beszámolóra vonatkozó 
rendelet-tervezeteket, a pénzmaradvány elosztására vonatkozó előterjesztést, 
II.3.2. az Önkormányzat naptári éven belüli hitelfelvételével, célhitel felvételével 
kapcsolatos javaslatait, 
II.3.3. előzetesen véleményezi a címzett, cél- és egyéb állami támogatással megvalósítandó 
beruházásra vonatkozó előterjesztést, 
II.3.4. a költségvetési hiány feszültségek mérséklését célzó programokat, az esetleges 
átmeneti gazdálkodás bevezetésére irányuló döntést, 
II.3.5. a különféle pályázatok, támogatási igények benyújtására irányuló kezdeményezést, 
az ez irányú pályázatokat, 
II.3.6. az előirányzat-módosításokat, 
II.3.7. a polgármester által előterjesztett költségvetéssel kapcsolatos eseti anyagokat 
(költségvetési feszültségek mérséklésével kapcsolatos programok, stb.), 
II.3.8. az egyéb forrásteremtő műveletek szükségességét (kötvénykibocsátás stb.), 
gazdaságosságát, szükség szerint ez irányú kezdeményező javaslatot dolgoz ki. 
II.3.9. az Önkormányzatot érintő regionális, kistérségi és helyi területfejlesztési 
koncepciókat, stratégiákat, programokat, projekteket, terveket 
II.3.10. a városfejlesztést érintő, a városképet jelentősen befolyásoló feladatok 
előkészítését, végrehajtását, a jelentős beruházásokat, azok terveit, 
II.3.11. városüzemeltetési szempontból a költségvetést,  
II.3.12. a kommunális szolgáltatásokat érintő módosítási és fejlesztési feladatokat, 
II.3.13. a vagyonhasznosítással összefüggő döntési javaslatokat, 
II.3.14. a gazdasági jellegű, illetve kihatású önkormányzati és egyéb társulásokba való 
belépésre vagy csatlakozásra, alapítványok létrehozására, alapítványi források átvételére-
adására irányuló javaslatokat, 
II.3.15. az egyes vagyongazdálkodási, -hasznosítási javaslatokat, különösen 

II.3.15.1. lakás- és helyiséggazdálkodással kapcsolatos koncepciókat, 
II.3.15.2. az ingatlan értékesítéssel kapcsolatos előterjesztéseket, 
II.3.15.3. a vagyonátvétellel, -átadással kapcsolatos javaslatokat, 
II.3.15.4. portfólió-kezelést érintő előterjesztéseket, 
II.3.15.5. az önkormányzati vagyont érintő egyéb előterjesztéseket, 

  II.3.15.6. a vagyonhasznosítással és egyes gazdaságfejlesztéssel összefüggő pályázatok 
és szerződés-tervezetek feltételrendszerét, 
II.3.16. az Önkormányzat árhatósági jogkörébe tartozó egyes közüzemi szolgáltatási díjak 
megállapítására irányuló szolgáltatói előterjesztéseket, 
II.3.17. a városfejlesztéssel, a helyi adókkal, vállalkozásokkal kapcsolatos előterjesztéseket, 
II.3.18. a közfoglalkoztatás és egyéb foglalkoztatás elősegítésére, az infrastrukturális 
ellátottság javítására, az Önkormányzat működési feltételeinek biztosítására irányuló 
önkormányzati pályázatokat. 
 

II.4. 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. 

 
II.5. Utólagos egyetértési jogot gyakorol: 

II.5.1. amennyiben a 4. pontban meghatározott társaság legfőbb szerve a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság által előzetesen nem tárgyalt kérdésben kíván dönteni, és az utólagos 
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önkormányzati bizottsági jóváhagyást a társaság érvényességi feltételként elfogadja, 
II.5.2. a 4. pontban meghatározott társaság legfőbb szervének taggyűlés tartása 
nélküli döntéshozatali eljárása során. 
 

II.6 Előkészíti: 
II.6.1. az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával, 
II.6.2. a helyi közszolgáltatások (víz-, szennyvíz-, távhő-, hulladékkezelési szolgáltatások, 
valamint lakás- és helyiségbérleti szolgáltatás és a városüzemeltetési feladatkörbe tartozó 
tevékenységek) ellátásával, 
II.6.3. a területfejlesztéssel, a helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztéssel, befektetés-
ösztönzéssel, 
II.6.4. a foglalkoztatással kapcsolatos döntéseket. 

 
II.7. Elemzi 

II.7.1. az önkormányzati gazdasági társaságok, a városüzemeltetési és gazdaságfejlesztési 
feladatokat ellátó költségvetési intézmények, alapítványok gazdálkodását, javaslatot tesz 
működésük hatékonyságának növelésére, 
II.7.2. az önkormányzati ármegállapítási jogkörbe tartozó közüzemi szolgáltatók által a 
közszolgáltatási díj megállapítása érdekében készített díjkalkulációt és a díjkompenzációs 
igények megalapozottságát. 
 

II.8. Vizsgálja: 
II.8.1. az Önkormányzat pénzügyi helyzetét, költségvetését, likviditását a számviteli 
információs rendszer alapján, 
II.8.2. az önkormányzat által jóváhagyott – igen jelentős lakossági kihatással bíró – 
közszolgáltatási díjakat, 
II.8.3. a helyi adózással, adóigazgatással kapcsolatos feladatok végrehajtását, 
II.8.4. az ellenőrzési munkatervben foglaltak végrehajtását, a vizsgálati jelentések kapcsán 
véleményezi az esetleges szankcionálásra vonatkozó kezdeményezéseket, avagy arra 
szükség szerint önálló javaslatot tesz, 
II.8.5. az Önkormányzat bevételeinek felhasználását. 
 

II.9. Közreműködik: 
II.9.1. az éves költségvetési koncepció irányelveinek kidolgozásában,  
II.9.2. a költségvetés tervezésében,  
II.9.3. városfejlesztési koncepciók, programok, rendezési tervek elkészítésében, 
véleményezésében, 
II.9.4. 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, 
II.9.5. a terv szerinti és esetenkénti ellenőrzések vizsgálati szempontjainak összeállításában, 
II.9.6. közszolgáltatások díjainak megállapításában. 
II.9.7. az Önkormányzat alapítói jogkörének gyakorlásában 

II.9.7.1. az egyszemélyes gazdasági 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), 
II.9.7.2. az alapítványok esetében: Ptk. szerint. 
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II.10. Kezdeményez: vizsgálat alapján – anyagi és pénzeszközök zárolását kármegelőzési céllal. 
 
II.11. Figyelemmel kíséri: 

II.11.1. a foglalkoztatás feltételeinek megteremtésével, a gazdaságfejlesztéssel, vállalkozás 
élénkítéssel foglalkozó szervezetek tevékenységét, 
 
II.11.2. a befektetés-ösztönzéshez közvetlen, vagy közvetett módon hozzájáruló városi, 
kistérségi programok megvalósulását (szakmai konferenciák stb.), 
II.11.3. a városi közterületek arculatának alakulását, a közterületek tisztaságát, a parkok 
gondozottságát és a köztéri szobrok állapotát, 
II.11.4. az állategészségügyi, növényvédelmi szolgáltatás működését, 
II.11.5. a helyi vízrendezési, vízkár-elhárítási feladatok végrehajtását, 
II.11.6. az önkormányzati utak forgalomtechnikáját, 
II.11.7. a helyi energiaellátást, 
II.11.8. környezetvédelmi előírások érvényesülését, 
II.11.9. a városban és térségében folyamatban lévő területfejlesztést elősegítő programokat, 
a településrészek arányos fejlesztését, 
II.11.10. a bizottság szakterületét érintő feladatokra az önkormányzati költségvetésben 
biztosított előirányzatok felhasználását, 
II.11.11. a hatáskörébe tartozó feladatok vonatkozásában a végrehajtást. 

 
II.12. Javaslatot tesz:  

II.12.1. a városfejlesztés, területhasználat, területszervezés, építési, városképi 
követelmények helyi szabályozására, ellenőrzi azok végrehajtását, 
II.12.2. környezetvédelmi fejlesztésekre, 
II.12.3. önkormányzati beruházásokra, 
II.12.4. a helyi jelentőségű épített és természeti értékek védelmére, védetté nyilvánítására, 
megóvására, figyelemmel kíséri a végrehajtást, 
II.12.5. helyi környezetvédelmi (víz-, talaj-, levegővédelem, zaj és rezgés elleni védelem) 
követelmények megállapítására, 
II.12.6. a közterület használatának helyi szabályozására, 
II.12.7. városfejlesztési, környezetvédelmi alapok létrehozására, kezelésére, 
II.12.8. a városfejlesztési koncepciókra, területrendezési tervekre, rendezési programokra,  
II.12.9. környezetvédelmi programokra, akciókra, kampányokra és egyéb, a környezet 
védelmét szolgáló intézkedésekre, 
II.12.10. a Képviselő-testület éves munkatervére és programjaira, 
II.12.11. kitüntetések adományozására. 

 
II.13. Kapcsolatot tart: 

III.13.1. a helyi nem önkormányzati tulajdonú közszolgáltató szervekkel, 
III.13.2. a környezet- és természetvédő szervezetekkel, bevonja azokat a környezet- és 
természetvédelmi feladatok ellátásába. 

 
II.14. Beszámol tevékenységéről a Képviselő-testületnek. 
 
II.15. Döntési jogot gyakorol: a Képviselő-testület által átruházott hatáskörökben. 
 
III. Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
III.1. Előterjeszti: 

III.1.1. a Képviselő-testület által meghatározott ügyeket. 
III.1.2. az oktatási és kulturális tárgyú önkormányzati rendelet-tervezeteket. 

 
III.2. Véleményezi: 
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III.2.1. a művelődési és oktatási intézményeket érintő beruházásokat, felújításokat, 
fejlesztéseket, 
III.2.2. a költségvetési kereten belül az oktatási és a közművelődési intézmények éves 
költségvetési tervezetét, 
III.2.3. az intézmények vezetőinek továbbtanulását, 
 
 
III.2.4. az oktatási, nevelési és a közművelődési intézmények szakmai, nevelési és 
pedagógiai programját, SZMSZ-ét, Intézményi Minőségirányítási Programját, házirendjét, 
óvodai nyitvatartási rendjét,  
III.2.5. a feladatkörébe tartozó, de nem önkormányzati fenntartású művelődési és oktatási 
intézmények ügyeit, 
III.2.6. közreműködik közterületen és önkormányzati épületen elhelyezendő művészeti 
alkotások elbírálásában és elhelyezésében, 
III.2.7. Ózd Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának módosítására tett 
javaslatokat, 
III.2.8. Ózd Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának végrehajtását célzó 
intézkedési tervet. 
 

III.3. Javaslatot tesz: 
III.3.1. valamennyi művelődési és oktatási ügyben az Önkormányzatnak, 
III.3.2. az állami ünnepek és városi szintű rendezvények programjaira és költségeire, 
III.3.3. a kollektív szerződésekben a törvényben előírtakon túli fenntartói költségekkel járó 
juttatások engedélyezésére 
III.3.4. a diák-, a szabadidő, a verseny- és élsport, az utánpótlás-nevelés, a természetjárás és 
turizmus városi szintű fejlesztésére, működési feltételeinek megteremtésére, szervezeteinek 
kialakítására, 
III.3.5. az önkormányzati fenntartású testnevelési és sportlétesítmények létrehozására, 
megszüntetésére, átszervezésére, 
III.3.6. a testnevelés és sport céljait szolgáló létesítmények beruházására, felújítására, 
fejlesztésére, 
III.3.7. a testnevelés és sport térségi feladatait ellátó szervezet létrehozására 
megszüntetésére és átszervezésére, 
III.3.8. a gyermekekkel, az ifjúsággal, a sporttal, a fogyatékosok sportjával, a kábítószer és 
egyéb egészségre ártalmas élvezeti cikkek fogyasztásának visszaszorításával kapcsolatos 
önkormányzati koncepciókra, programokra, 
III.3.9. a helyi ifjúsági és sportpolitika feladatai ellátásának érdekében javaslatot tesz a 
megvalósításhoz szükséges intézményrendszer kialakítására, 
III.3.10. az önkormányzat ifjúságpolitikájának céljaira, feladataira és eszközrendszerére, 
III.3.11. az önkormányzat sportra vonatkozó rövid, közép és hosszú távú koncepciójára, 
III.3.12. az önkormányzati támogatásban részesülő ifjúsági és sportszervezetek 
ellenőrzésére 
III.3.13. a Képviselő-testület éves munkatervére és programjaira, 
III.3.14. kitüntetések adományozására. 
 

III.4. Vizsgálja: a helyi írott és elektronikus média működését és tevékenységét. 
 
III.5. Közreműködik: 

III.5.1. művelődési és oktatási intézmények létrehozásában, átszervezésében, működtetési 
kérdéseiben, megszüntetésében, 
III.5.2. a művelődési és oktatási intézmények térítési díjainak és kedvezményeinek 
megállapításában 
III.5.3. a helyi sportpolitikai elvek kialakításában, 
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III.5.4. az önkormányzat által fenntartott sportlétesítmények igénybevételi lehetőségeinek 
kialakításában, térítési díjainak megállapításában, 
III.5.5. az egészségmegőrző társadalmi program végrehajtásának segítésében, 
III.5.6. a nemzetközi sportkapcsolatok kialakításában, ápolásában, 
III.5.7. a város szintű szabadidősport-programok előkészítésében, lebonyolításában, 
III.5.8. az ifjúságpolitikai és sportügyekkel kapcsolatos programok végrehajtásában, 
III.5.9. az iskolán kívüli művelődéssel, a szabadidő hasznos eltöltésével, az 
egészségmegőrzéssel, a megelőzéssel összefüggő helyi feladatok végrehajtásában, 
III.5.10. az idegenforgalom – feladat- és hatáskörébe tartozó – feladatainak ellátásában, 
III.5.11. az önkormányzat gyermek- és ifjúságvédelemre vonatkozó helyi politikájának 
kidolgozásában és megvalósításában, 
III.5.12. a gyermekekre és az ifjúságra közvetlenül vonatkozó önkormányzati döntések 
előkészítésében, 
III.5.13. az egészséges életmódot népszerűsítő, a kábítószer és más egészségre ártalmas 
élvezeti szerek fogyasztásának megelőzését szolgáló helyi programok összehangolásában, 

 
III.6. Együttműködik: 

III.6.l. a kisebbségi önkormányzatokkal és kisebbségi szervezetekkel művelődés és oktatás 
terén, 
III.6.2. az egyházakkal a hitélettel kapcsolatos igények és érdekek feltárásában. 
III.6.3. a sportszervezetekkel a város testnevelési, sportpolitikai és sportszakmai 
feladatainak végrehajtásában, 
III.6.4. a diáksport-szervezetekkel a tanulók tanórán kívüli testnevelésének és sportjának 
szervezésében, 
III.6.5. a lakosság szabadidő hasznos eltöltésére alakult társadalmi szervezetekkel, 
III.6.6. kistérség önkormányzataival, a helyi ifjúsági, sport és fogyatékosokat tömörítő 
szervezetekkel, egyházakkal és felekezetekkel, a gyermekekkel és az ifjúsággal foglalkozó 
egyesületekkel, közhasznú szervezetekkel, alapítványokkal, közalapítványokkal 
III.6.7. a fogyatékosság-ügyben tevékenykedő civil szervezetekkel, a fogyatékosok 
sportjának, a fogyatékos személyek társadalmi integrációjának segítése érdekében. 

 
III.7. Segíti: a helyi testnevelés és sportintézmények működését. 
 
III.8. Figyelemmel kíséri: a hatáskörébe tartozó feladatok vonatkozásában a  végrehajtását.  
 
III.9. Beszámol tevékenységéről a Képviselő-testületnek. 
 
III.10. Döntési jogot gyakorol: a Képviselő-testület által átruházott hatáskörökben 
 
IV. Egészségügyi és Szociális Bizottság 
 
IV.1. Előterjeszti: 

IV.1.1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezetet, 
IV.1.2. a gyermekvédelmi ellátásról szóló rendelet-tervezetet, 
IV.1.3. az egészségügyi alapellátást szabályozó rendelet-tervezetet,  
IV.1.4. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáit, igénybe vételét, térítési 
díját szabályozó rendelet-tervezetet, 
IV.1.5. a szociális szolgáltatástervezési koncepciót, illetve annak felülvizsgálatából adódó 
módosítását, 
IV.1.6. a városi egészségtervet, illetve annak felülvizsgálatából adódó módosítást, 
IV.1.7. a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi programokat, 
IV.1.8. a közmunkaprogramok működtetése érdekében benyújtott pályázatokat, valamint a 
működtetéséhez kapcsolódó javaslatokat, 



 105 
 

IV.1.9. a közfoglalkoztatás szervezése érdekében benyújtott pályázatokat, valamint a 
működtetéséhez kapcsolódó javaslatokat, 
IV.1.10. a Képviselő-testület által hatáskörébe utalt ügyeket. 

 
IV.2. Véleményezi: 

IV.2.1. a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi intézmények költségvetésére, 
pénzügyi támogatására, pénzeszközök átcsoportosítására tett javaslatokat, 
IV.2.2. a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi intézményeket érintő beruházásokra, 
fejlesztésekre tett javaslatokat, 
IV.2.3. a Képviselő-testület szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi ellátást érintő 
döntéseinek előkészítésére tett javaslatokat, 
IV.2.4. az éves költségvetésről és az előző évi gazdálkodásról szóló beszámolóra vonatkozó 
rendelet-tervezeteket,  
IV.2.5. a pénzmaradvány elosztására vonatkozó előterjesztést, 
IV.2.6. az intézmények által benyújtandó szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi 
ellátást érintő pályázatokat,  
IV.2.7. az egészségügyi alapellátás működéséről szóló beszámolót, 
IV.2.8. a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által Ózd város lakossága részére 
nyújtott szociális ellátásokról szóló éves szakmai beszámolót, 
IV.2.9. az Integrált Gyermekjóléti Intézmény által Ózd város lakossága részére nyújtott 
szociális ellátásokról szóló éves szakmai beszámolót, 
IV.2.10. a közfoglalkoztatást érintő címzett, cél- és egyéb állami támogatással 
megvalósítandó beruházásra vonatkozó előterjesztést, 
IV.2.11. az Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. éves 
beszámolóját az Üzemeltetési szerződésben foglaltak teljesítéséről. 

 
IV.3. Javaslatot tesz: 

IV.3.1. a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi intézmények létrehozására, 
működtetésére, megszüntetésére, struktúra-változtatására, 
IV.3.2. a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és egyéb egészségügyi vállalkozások 
engedélyezésével, megszüntetésével kapcsolatos intézkedésekre, 
IV.3.3. finanszírozási szerződések megkötésére, módosítására, megszüntetésére, 
IV.3.4. az orvosi rendelők ill. lakások privatizációjára, 
IV.3.5. a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi ellátást biztosító szolgálatok, 
intézmények racionális működtetését célzó intézkedésekre, 
IV.3.6. a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi ellátás színvonalának emelését célzó 
intézkedésekre, 
IV.3.7. a Képviselő-testület éves munkatervére és programjaira, 
IV.3.8. kitüntetések adományozására. 

IV.4.Vizsgálja: 
IV.4.1. szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi ellátást szabályozó helyi rendeletekben 
foglaltak eredményességét, hatékonyságát, 
IV.4.2. a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi alapellátást, szakellátást biztosító 
szolgálatok, intézmények működését, 
IV.4.3. szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi alapellátást, szakellátást érintő 
Képviselő-testületi döntés végrehajtására tett intézkedéseket, 
IV.4.4. szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi alapellátást, szakellátást biztosító 
szolgálatoknak, intézményeknek a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt feladatai 
megvalósítását, 
IV.4.5. szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátás, szakellátás színvonalának 
alakulását Ózd város lakossága körében, 
IV.4.6. közfoglalkoztatás színvonalának, hatékonyságának alakulását, 
IV.4.7. közmunkaprogramok végrehajtásának eredményességét, 
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IV.4.8. a hatáskörébe tartozó feladatok vonatkozásában hozott döntések végrehajtását. 
 
IV.5. Közreműködik: 

IV.5.1. az éves költségvetési koncepció irányelveinek kidolgozásában a társadalom- és 
szociálpolitikai juttatások tekintetében, 
IV.5.2. az éves költségvetés tervezésében a társadalom- és szociálpolitikai juttatások 
tekintetében, 
IV.5.3. a civil szervezetek által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti intézmények, szolgáltatások létrehozásában, szükség esetén szakmai 
javaslatokat, véleményt ad, 
IV.5.4. a városi szintű szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi témájú rendezvények 
megszervezésében, 
IV.5.5. a közfoglalkoztatás szervezésében, lebonyolításában, 
IV.5.6. a Szociálpolitikai Kerekasztal működtetésében. 

 
IV.6. Együttműködik: 

IV.6.1. az egyházi és civil szervezetekkel a szociális és gyermekvédelmi közszolgáltatási 
feladatok magasabb színvonalú ellátása érdekében, szükség esetén tevékenységük 
koordinálásában, 
IV.6.2. a BAZ megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Ózdi 
Kistérségi Népegészségügyi Intézettel  
IV.6.3. egészségügyi intézményekkel,  
IV.6.4. köznevelési és közművelődési intézményekkel,  
IV.6.5. Rendőrkapitánysággal, 
IV.6.6. kisebbségi önkormányzattal,  
IV.6.7. az állami foglalkoztatási szervvel,   
IV.6.8. Türr István Képző- és Kutató Intézettel,   
IV.6.9. az Ózd Kistérség Többcélú Társulásának Humán Bizottságával. 
 

IV.7. Figyelemmel kíséri: 
IV.7.1. a város lakosságának egészségügyi helyzetét, 
IV.7.2. a város lakossága szociális életkörülményeinek alakulását, 
IV.7.3. a hatáskörébe tartozó feladatok vonatkozásában a végrehajtást.  

 
IV.8. Jóváhagyja az egészségügyi alapellátás működéséhez kapcsolódó szabályzatokat. 
 
IV.9. Beszámol tevékenységéről a Képviselő-testületnek. 
 
IV.10. Ellátja: a Képviselő-testület által átruházott hatásköröket. 
 
V. Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság 
 
V.1. Véleményezi: 

V.1.1. a Képviselő-testület éves munkatervét, programjait, 
V.1.2. az éves költségvetésről és az előző évi gazdálkodásról szóló beszámolóra vonatkozó 
rendelet-tervezeteket, a pénzmaradvány elosztására vonatkozó előterjesztést, 
V.1.3. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó 
területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló rendelet-tervezeteket, 
V.1.4. véleményezi a lakás- és helyiséggazdálkodással kapcsolatos koncepciókat, 
V.1.5. a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal kapcsolatos előterjesztéseket. 

 
V.2. Ellenőrzi: a hatáskörébe tartozó feladatok vonatkozásában a végrehajtást.  
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V.3. Javaslatot tesz: 
V.3.1. a bérbeadási listára felvehető igénylőkre, 
V.3.2. az esélyegyenlőség biztosítása érdekében szükséges intézkedésekre, feladatokra, 
V.3.3. esélyegyenlőségi programokra, akciókra, kampányokra, intézkedésekre. 

 
V.4. Vizsgálja:  a  bérbeadási lista tervezete ellen érkezett észrevételeket. 
 
V.5. Közreműködik: a bérbeadási lista alapján kielégíthető igénylők jövedelmi, vagyoni, 
szociális viszonyainak helyszíni vizsgálatában. 
 
V.6. Megállapítja a Nyugdíjasok Házára vonatkozó bérbeadási rangsort. 
V.7. Kapcsolatot tart a  

V.7.1. Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős államtitkárral, 
V.7.2. város és a térség kisebbségi önkormányzataival,  
V.7.3. civil szervezetekkel, 
V.7.4. bűnmegelőző szervezetekkel, 
V.7.5. Nemzeti és Etnikai Jogok Országgyűlési Biztosával. 

 
V.8. Figyelemmel kíséri: 

V.8.1. az önkormányzat intézményeiben az esélyegyenlőség elvének érvényesülését, 
V.8.2. a foglalkoztatás egyenlő feltételeinek megteremtésével, vállalkozás-élénkítéssel 
foglalkozó szervezetek tevékenységét, 
V.8.3. a kisebbségi programok megvalósulását, 
V.8.4. a településrészek arányos fejlesztését, 
V.8.5. az önkormányzat hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal kapcsolatos 
intézkedéseit. 

 
V.9. Beszámol tevékenységéről a Képviselő-testületnek. 
V.10. Ellátja: a Képviselő-testület által átruházott hatásköröket.” 

 
Tóth Pál bizottsági elnök visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek. 
 

4.) napirend 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (…) önkormányzati 
rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. 

(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Fürjes Pál kérdezi a napirend előterjesztőjét, van-e szóbeli kiegészítése? 
 
Dr. Bélteczki János a rendelet 1.§-ában egy apró módosítást javasol. A ”rendelet 4. alcíme 
helyébe” kifejezés helyett a „rendelet II. fejezetének 4. alcíme helyébe” lép. Ennek 
megfelelően tárgyalták meg a bizottságok az előterjesztést. A rendelet módosítására azért 
került sor, mert akik rendszeres szociális járadékban részesülnek, kb. 400 fő, ugyanúgy 
kiterjed rájuk a rendezett lakókörnyezet fenntartási kötelezettség, mint a rendszeres 
jövedelempótló támogatásban részesülő ózdi lakosokra, melyet a Közterület-felügyelet 
ellenőriz. Mivel azonos körről van szó, méltánytalan lenne a megkülönböztetés. Az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság a rendelet módosítását megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökeként nyilatkozva elmondja, hogy 
bizottsága a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttes ülésen tárgyalta a 
módosítást és egybehangzóan elfogadásra javasolja. 
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Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság szintén megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja. 
 
Kisgergely András hangsúlyozza, ezzel a rendeletmódosítással a JOBBIK maximálisan 
egyetért. A rendezett lakókörnyezet kialakítását kiterjesztik plusz 400 főre, ez 
mindenképpen támogatandó. 
 
Fürjes Pál szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait. 
 
 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotja az alábbi rendeletet: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
33/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete  

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében  
 
 
 
 
meghatározott feladatkörében eljárva valamint Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2.6. 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti 
Bizottság véleményének kikérésével a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 
        1. § Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Rendelet) II. kiegészítésének 4. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„4. Aktív korúak ellátásának egyéb jogosultsági feltétele” 
 
        2. § A Rendelet  10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„10. § (1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb jogosultsági feltétele a 
rendezett lakókörnyezet folyamatos biztosítása.” 
        
       3. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és a hatályba lépése napját követő 
napon hatályát veszti. 
 
 
       dr. Almási Csaba                                                                    Fürjes Pál  

   jegyző                                                                    polgármester  
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5.) napirend 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011.(…) önkormányzati 

rendelete a helyi adókról szóló 38/2007. (XII.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Fürjes Pál kérdése a napirendi pont előterjesztője felé, van-e a leírtakhoz kapcsolatosan 
kiegészítése? 
 
Vitális István elmondja, Ózd város Önkormányzatának pénzügyi helyzete mindenki előtt 
ismeretes. 2013. január 1-től kötelezően hiánymentes költségvetést kell az 
Önkormányzatnak elfogadnia. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, a megtakarításokon túl 
az adóbevételeket is növelni kell. Jelenleg 1685 Ft/m2 díjat szedhetne be Ózd város 
önkormányzata. Ehhez képest jelenleg 350 Ft/m2 az építményadó, ennek a sávos 
progresszív emeléséről szól a rendelet módosítás. 100 m2-ig senkinek sem emelkedik (ez a 
vállalkozások ¾- része), 101 m2 fölött 500 Ft-ra,  501 m2-től 800 Ft-ra, 1500 m2 fölött 
1250 Ft-ra emelkedne az építményadó, amennyiben azt a Képviselő-testület elfogadja. Ez 
Ózdnak kb. 200 MFt-os plusz árbevételt fog jelenteni. A rendeletmódosítás másik nagyon 
fontos része a garázsadó vonatkozásában egy ún. objektív adó. Akinek garázsa van, az 
függetlenül attól, hogy van-e autója, vagy nincs, Garázsadót fizet. Amennyiben van 
garázsa, de nincs autója, akkor a garázst át kell úgy alakítania, hogy ott autó ne legyen 
tárolható, és akkor mentesül az adófizetés alól. Ez az adómentesség az igazságosságot és az 
átláthatóságot fogja támogatni. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a rendeletmódosítást 
egybehangzóan támogatta. 
 
Tóth Pál közli, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és egybehangzóan elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 
 
Dr. Bélteczki János elmondja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság a rendeletmódosítást 
megtárgyalta és egybehangzóan elfogadásra javasolja.  
Kisgergely András tájékoztat, ezzel az előterjesztéssel szintén tökéletesen egyetért, hiszen a 
kisvállalkozásokat és a lakosságot nem érinti az adóemelés, a multinacionális cégeket pedig 
igen. Mindenképpen támogatandónak tartja ezt a rendeletmódosítást. 
 
Fürjes Pál szavazásra kéri a Képviselő-testületet. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotja az alábbi rendeletet: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
34/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete  

 a helyi adókról szóló 38/2007.(XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében, 43. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2.6. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
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1. § 
 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 38/2007.(XII.29.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 7.§-a helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„7. §  (1) Az adó éves mértéke garázsra 300 Ft/m2. 
(2) Az adó éves mértéke egyéb építményre, ha az adótárgy hasznos alapterülete 
a) a 100 m2-t nem haladja meg: 350 forint/m2; 
b) 101-500 m2 között:   35.000 Ft és a 100 m2 feletti rész után 500 forint/m2; 
c) 501-1500 m2 között:   235.000 Ft és az 500 m2 feletti rész után 800 
forint/m2; 
d) 1500 m2-t meghaladja:  1.035.000 Ft és az 1500 m2 feletti rész után 1250 
forint/m2.” 

2. § 
 

A Rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„19. § (1) Az adó mértéke az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az 

adóalap 2 %-a.” 
3. § 

 
A Rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„20. § Helyi iparűzési adómentesség azt a vállalkozót illeti meg, akinek a Htv. 39. § (1) 

bekezdés, a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja 
nem haladja meg 1 millió forintot.” 

 
4. § 

 
Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 
5. § 

 
Hatályát veszti a Rendelet 9. § (2) bekezdése és a 9. § (3) bekezdés a) pontja. 

 
 
 
        Dr. Almási Csaba                                                                            Fürjes Pál 
                  jegyző                                                                                       polgármester 

-.-.- 
 

6.) napirend 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011.(….) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez 
tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló 19/2004. (IV.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Vitális István a napirend előkészítőjeként elmondja, ez a rendeletmódosítás azt próbálja 
elősegíteni, hogy amennyiben valaki önkormányzati bérlakást szeretne igénybe venni, az az 
óvadék megfizetéséhez részletfizetési lehetőséget kapjon. Szükséges feltétel, hogy a bérlő 
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minimálbérrel rendelkezzen. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és 
Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttes ülésén tárgyalta meg a rendeletmódosítást és 1 
tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Tóth Pál közli, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és egybehangzóan elfogadásra ajánlja. 
 
Fürjes Pál szavazásra kéri a Képviselő-testületet. 
 
Obbágy Csaba képviselő elhagyja az üléstermet.. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotja az alábbi rendeletet: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
35/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő 

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

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvény 3. § (1) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) 
bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Ózd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(III.31.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklete 2.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság és ugyanezen önkormányzati rendelet 
2. melléklet 1.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lakásügyi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 
 

1. § 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról 
szóló 19/2004. (IV.15) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 54/A. § 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
      „54/A.§ 
 
(1) A piaci alapon és a költségelven meghatározott lakbérű bérbeadás esetén a bérlőnek a 

bérleti szerződés megkötésekor a bérbeadó részére óvadékot kell szolgáltatnia. Az 
óvadék, valamint a korábban befizetett lakáshasználati díj felhasználása kizárólag a 
bérleti jogviszony megszűnésekor történhet meg a lakás rendeltetésszerű használatra 
alkalmassá tételére, a lakbértartozás és a közüzemi díj tartozás beszámítására.  A 
korábban beszámításra került óvadék helyett a bérbeadó jogosult kiegészítő 
biztosítékot kérni a bérbevevőtől, mely megegyezik a szerződéskötéskor fizetett 
óvadék összegével. 

 
(2) A bérbeadó jogosult a bérlő részére legfeljebb 1 évre részletfizetési lehetőséget 

biztosítani az óvadék megfizetésére. Részletfizetés abban az esetben adható, ha a bérlő 
rendelkezik legalább a mindenkor érvényben lévő kötelező minimálbér összegével 
megegyező havi jövedelemmel. 
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(3) Az óvadék részletekben történő megfizetése esetén a bérbeadó a bérlővel ideiglenes 

lakáshasználati szerződést köt, melynek határideje megegyezik az utolsó óvadékrészlet 
befizetésének határidejével. Az utolsó részlet megfizetése után köthető meg a bérleti 
szerződés. 

 
(4) Az óvadék mértéke a bérlakás komfortfokozatától függően a következő: 

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

 
(5) Az óvadékot a bérlőnek a bérbeadó számlájára kell befizetnie, mely összeget a 

bérbeadó elkülönítetten kezeli. 
 
(6) Az óvadék összege abban az esetben kerülhet visszafizetésre a bérlő részére a bérleti 

szerződés megszűnése után, amennyiben a bérbeadó felé tartozása nincs és a 
bérleményt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadta, vagy 
ha a bérlő bérleményét a Képviselő-testület döntése alapján megvásárolta és a bérlettel 
összefüggő tartozása nincs.  

 
(7) Abban az esetben, ha az óvadék összege nem fedezi a lakás rendeltetésszerű 

használatra alkalmas állapotba hozatalának költségeit, a többletköltséget a bérlő köteles 
viselni.  

 
(8) Az óvadék visszafizetésére a bérbeadó a leadást követő 15 napon belül köteles a 

szükséges intézkedést megtenni.” 
 

2. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon  hatályát 
veszti. 
 
 Dr. Almási Csaba Fürjes Pál 
 jegyző  polgármester 
 

 
7/a) napirend 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011.(…) önkormányzati 
rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról 

 
Fürjes Pál köszönti a Borsod Volán ZRt megjelent vezetőit. Kéri a bizottságok véleményét 
a napirenddel kapcsolatban. 
 
Vitális István  elmondja, hogy az „A” változatban szereplő 6 %-os emelést a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság egybehangzóan támogatta. 
 
Tóth Pál közli, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és többségi egyetértéssel elfogadásra javasolja. 
 
Fürjes Pál kéri szavazzanak a személyszállítási díjemeléssel kapcsolatban az „A” 
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változatról. 
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett megalkotja az alábbi 
rendeletet: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

36/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete  
a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, az Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2.6 pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság 
és ugyanezen önkormányzati rendelet 2. melléklete 6.6.4 pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
Ózd városban a helyi autóbusz közösségi közlekedésben  
 
 1. a teljesárú vonaljegy ára legfeljebb         230,- Ft/db 
 
 2. a hó 1. napjától a hó 15. napjáig érvényes 
          egyvonalas félhavi bérlet ára legfeljebb               1.830,- Ft/db 
 
 3. a hó 15. napjától a következő hó 5. napjáig  
          érvényes egyvonalas félhavi bérlet ára legfeljebb             2.400,- Ft/db 
 
 4. a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig  
          érvényes egyvonalas havi bérlet ára legfeljebb             3.680,- Ft/db 
 
 5. a hó 1. napjától a hó 15. napjáig érvényes  
          összvonalas félhavi bérlet ára legfeljebb               2.510,- Ft/db 
 
 6. a hó 15. napjától a következő hó 5. napjáig  
          érvényes összvonalas félhavi bérlet ára legfeljebb             3.240,- Ft/db 
 
 7. a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig  
          érvényes összvonalas havi bérlet ára legfeljebb             5.030,- Ft/db 
 
      8. a hó 1. napjától a hó 15. napjáig érvényes  
          kombinált összvonalas félhavi bérlet ára 
          legfeljebb                   3.180,- Ft/db 
 
      9. a hó 15. napjától a következő hó 5. napjáig  
          érvényes kombinált összvonalas félhavi bérlet  
          ára legfeljebb                   4.040,- Ft/db 
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      10. a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig 
          érvényes kombinált összvonalas havi bérlet 
          ára legfeljebb                   6.240,- Ft/db 
 
 11. a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig 
          érvényes kétvonalas havi bérlet ára legfeljebb              4.350,- Ft/db 
 
     12. a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig  
          érvényes tanuló, nyugdíjas havi bérlet ára 
          legfeljebb                   1.960,- Ft/db 
 
  13. a hó 1. napjától a következő hó 5.  napjáig  
           érvényes kombinált tanuló, nyugdíjas havi 
           bérlet ára legfeljebb                 2.580,- Ft/db 
 

 
2. § 

 
(1) A teljesárú vonaljegy a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. (továbbiakban: 

BORSOD VOLÁN Zrt.) által üzemeltetett helyi járatokon egyszeri utazásra érvényes 
Ózd város közigazgatási határán belül. 

 
(2) Az egyvonalas bérlet a BORSOD VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatok közül a 

bérleten feltüntetett jelzés szerinti járaton tarifahatáron való átutazással nem járó 
utazásokra érvényes. Ózd város közigazgatási határán belül a tarifahatárok az alábbiak: 
1.Ózd-Uraj, Uraj út 94. sz. előtti buszmegálló, 
2.Ózd, Bolyki főút 94. sz. előtti buszmegálló, 
3.Ózd-Hódoscsépány, Deák Ferenc út 108. sz. előtti buszmegálló, 
4.Ózd-Bánszállás, bekötő úti buszmegálló. 

 
(3) A kétvonalas bérlet a BORSOD VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatok közül a 

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

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

megállói között más jelzéssel érvényesített egy- vagy kétvonalas bérlet is érvényes Ózd 
város közigazgatási határán belül. 

 
(5) A tanuló-, a nyugdíjas és az összvonalas bérlet a BORSOD VOLÁN Zrt. által 
üzemeltetett valamennyi helyi járatra érvényes Ózd város közigazgatási határán belül.  
 

(6) A BORSOD VOLÁN Zrt. által üzemeltetett, az Ózd Város Önkormányzata és a 
BORSOD VOLÁN Zrt. között érvényben lévő – Ózd város közigazgatási határain 
belüli helyi menetrend szerinti közforgalmú autóbusz közlekedésre vonatkozó – 
közszolgáltatási szerződés 2. mellékletében felsorolt 4140 és 4145 vonalakon közlekedő 
helyközi járatokon Ózd város közigazgatási határain belül a 4-es jelzésű egyvonalas, a 
14-es jelzésű kétvonalas, valamint az összvonalas helyi bérletek is érvényesek. 

 
(7) A BORSOD VOLÁN Zrt. által üzemeltetett, az Ózd Város Önkormányzata és a 

BORSOD VOLÁN Zrt. között érvényben lévő – Ózd város közigazgatási határain 
belüli helyi menetrend szerinti közforgalmú autóbusz közlekedésre vonatkozó – 
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közszolgáltatási szerződés 2. mellékletében felsorolt 4186 vonalon közlekedő helyközi 
járatokon Ózd város közigazgatási határain belül – a helyi bérlet érvényességi területén 
– a 2-es és 20-as jelzésű egyvonalas, a 120-as jelzésű kétvonalas, valamint az 
összvonalas helyi bérletek is érvényesek. 

 
(8) A kombinált tanuló-, nyugdíjas és összvonalas bérlet a BORSOD VOLÁN Zrt. által 

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

 
(9) A BORSOD VOLÁN Zrt. az általa közzétett utazási feltételekben foglaltak teljesítése 

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

 
3. § 

 
Az utazás, a poggyász és élő állat szállítás feltételeit a BORSOD VOLÁN Zrt. által 
közzétett utazási feltételek tartalmazzák. 

 
4. § 

 
(1) A BORSOD VOLÁN Zrt. Ózd város közigazgatási területén az általa üzemeltetett 

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

nem szállítható tárgyat visz az autóbuszban, továbbá a járművet beszennyezi. 
 
(3) 3.000,- Ft pótdíjat fizet az, aki az utazás alkalmával érvényes utazási igazolványt, 

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

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

kötelezettségének 8 napon belül nem tesz eleget. 
 

5. § 
 

Az 1. §-ban meghatározott díjak és a 4. §-ban meghatározott pótdíjak az általános fogalmi 
adót is tartalmazzák. 

 
6. § 

 
(l) Ez a rendelet 2012. január 1- jén lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti: 

Ózd város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI.22.) önkormányzati 
rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról 

 
Dr. Almási Csaba              Fürjes Pál 

                               jegyző                                                           polgármester 
               

-.-.- 
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Obbágy Csaba visszaérkezik az ülésterembe. 
 

7/b.) napirend  
 
Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt. 
között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítására, illetve 

szerződéses járat működtetésének jóváhagyására 
 

Fürjes Pál ismerteti, hogy az eredetileg kiadott anyagban változás történt. 13,30 órai iskola 
előtti indulást Sajóvárkonyról 12,45 órára módosították. A Borsod Volán ZRt képviselői ezt 
a módosítást elfogadták.  
 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nevében elmondja, bizottsága a 
menetrend módosítást a Polgármester úr által elmondott változtatással együtt elfogadásra 
javasolja. 
 
Tóth Pál közli, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az előterjesztést szintén 
elfogadásra javasolja. 
 
Fürjes Pál kéri szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
310/2011. (XII. 22.) KH határozata 

 
az Ózd város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt. között 

2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról, illetve 
szerződéses járat működtetésének jóváhagyásáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
Az Ózd város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt. (jelenleg 

BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt.) között Ózd város közigazgatási területére 
vonatkozóan 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítását az 
alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
A BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. által készített – jelen határozat mellékletét 
képező – „A helyi utazás feltételei Ózd közösségi közlekedésében” című szabályzatot 
2012. január 01-jei hatállyal elfogadja, és a 2004. évi XXXIII. törvény alapján 
hozzájárul a közszolgáltatási szerződés módosításához. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés-módosítás aláírására.  
 
Felelős: Polgármester 
 A szerződés előkészítéséért: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Osztály vezetője 
Határidő: 2011. december 31. 
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A Képviselő-testület a Sajóvárkonyi ÁMK-hoz tartozó Általános Iskola tanulóbérlet 

támogatásra jogosult tanulói iskolába járásának elősegítésére a BORSOD VOLÁN 
Személyszállítási Zrt-vel működtetett szerződéses járatot 2012. évben is fenn kívánja 
tartani az alábbi módosítással: 
 
2012. évre vonatkozóan a szállítási díj 315,- Ft/km + 27% ÁFA. 

 
Felhatalmazza a Polgármestert a szolgáltatásról szóló szerződés 1. és 3. mellékletének 
(Díjfelszámítás, elszámolás – menetrend) módosítására. 
 
 
 
 
Felelős: Polgármester 

szerződés-módosítás előkészítéséért: PH. Településfejlesztési és 
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 

Határidő: 2011. december 31. 
 

A Képviselő-testület a szerződéses járat működtetéséhez 2012. évre vonatkozóan 2.286 e 
Ft-ot biztosít a 2012. évi költségvetés terhére.  
 
Felelős: Polgármester 
  PH. Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: értelemszerűen 
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Melléklet a .310/2011. (XII. 22.) KH határozathoz 
 

A helyi utazás feltételei 
Ózd közösségi közlekedésében 

 
 
 
I. Utazási jogosultság 
II. Menetjegy 
III. Bérletigazolványok 
IV. Poggyászszállítás 
V. Autóbuszba bevihetõ élõ állatok 
VI. Pótdíjak és szabálysértési rendelkezések 
 

I. Utazási jogosultság 
 
1. A menetrendben rögzített helyi tarifahatáron belül a számozott helyi járatokkal és a meghirdetett helyközi 

járatokkal - a következõ kivételekkel és feltételekkel - bárki utazhat, aki érvényes utazási igazolvánnyal 
rendelkezik:  

 az utazásban fertõzõ beteg nem vehet részt, 
 6 éven aluli gyermek, valamint magatehetetlen személy csak kisérõvel utazhat. 

A kísérővel utazó gyermekek és a magatehetetlen személyek autóbuszban való elhelyezéséről, valamint 
folyamatos felügyeletéről a kísérő/k/nek kell gondoskodni. 
 
2. Az autóbuszjárat csak érvényes menetjeggyel, bérlettel, illetve az utazási jogosultság egyéb módon történő 
igazolásával (továbbiakban együtt: utazási igazolvány) vehető igénybe. Az egyes utazási igazolványok használatát 
jogszabályok vagy a díjszabás különböző jogosultságokhoz köti. Az olyan utazási igazolványok, amelyek 
használatához a jogosultság igazolása is szükséges, csak a megfelelő igazolással együtt érvényesek.  
 
Érvényes utazási igazolvánnyal (menetjeggyel vagy más utazásra jogosító okmánnyal) nem rendelkező utasnak 
legkésőbb az autóbuszra felszálláskor felhívás nélkül menetjegyet vagy bérletet kell váltania. 
 
Az utazási igazolványt, menetjegyet, illetve egyéb utazásra jogosító dokumentumot ellenőrzés céljából az utazás 
megkezdése előtt, az autóbuszra történő felszálláskor, az utazás teljes időtartama alatt, illetve az autóbuszról 
történő leszálláskor az autóbuszjárat személyzete vagy az ellenőr erre irányuló  felhívására fel kell mutatni, illetve 
szükség esetén át kell adni. 
 
A személyszállítási szolgáltatást igénybe vevő utasoknak az előzőek szerinti - az utazási jogosultság 
megállapítására, illetve az önkéntes jogkövető magatartás teljesítésére irányuló - az autóbuszon, továbbá az 
autóbusznak a megállóhelyen történő visszatartásával megvalósuló ellenőrzési eljárást tudomásul kell venniük, 
feltéve, hogy az utazási időt - az összes egyéb körülményre is tekintettel - számottevően nem befolyásolja, illetve 
az ellenőrzésen már átesett, de a leszállásban akadályozott utasoknak jelentős érdeksérelmet nem okoz. 
 
  
Az autóbuszjáratok utolsó megállóhelyei egyben végállomások is. A végállomáson az autóbuszról le kell szállni! 
 
3. Az utazásból kizárható: 

 az ittas személy, 
 aki botrányosan viselkedik, vagy más októl utastársai terhére van, 
 aki az utazási feltételeket nem tartja meg. 

A 14. életévét be nem töltött, kísérő nélkül utazó kiskorú kizárólag az utazás megkezdése (az autóbuszjáratnak a 
felszállóhelyről történő elindulása előtt) zárható ki az utazásból. 
 
4. Díjmentes utazásra jogosultak: 

 gyermekek (kisérõvel) 6 éves korig, illetve iskolai tanulmányaik megkezdéséig, 
 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének tagsági igazolványával rendelkezõk, 
 65 éven felüli magyar állampolgárok (személyi igazolvánnyal), 
 65. életévét betöltött külföldi állampolgár és 65. életévét betöltött hozzátartozója Magyar (Hozzátartozói) 

Igazolvánnyal, 
 fegyveres erõk sorállományú tagjai (katona és polgári szolgálatos), 
 országgyűlési képviselõ, 
 hadirokkant és hadiözvegy, valamint a hadigondozási igazolványban feltüntetett  1 fõ kisérõ. 
 a menekült  “Tartózkodási engedélye” felmutatásával. 

 
5. A BORSOD VOLÁN Zrt. Ózd város közigazgatási területén az általa üzemeltetett járatokon egyajtós felszállási 
rendszert alkalmaz. 
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II. Menetjegy 
 
Menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra használhat. Annak az utasnak, aki utazásához más érvényes utazási 
igazolvánnyal nem rendelkezik menetjegyet kell váltania. 
A menetjegy a városi autóbuszvonal teljes hosszán érvényes. 
Útmegszakítás esetén a menetjegy a további útszakaszra érvényességét vesziti. 
A menetjegy használatára az jogosult, aki azzal az utazást megkezdte. 

III.  Bérletigazolványok 
 
1. A bérletjegy csak a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. által kiállított, illetve érvényesített igazolvánnyal 
együtt érvényes. A bérletjegyekre fel kell vezetni az érvényes igazolvány számát. Az igazolványt és bérletet olyan 
tokba kell elhelyezni, amely az ellenõrzést lehetõvé teszi. 
 
2.  A bérletigazolvány érvényesítéséhez szükséges: 
 Általános érvényű /dolgozói/ igazolványhoz: 

 1 db 3x4,5 cm-es nagyságú (6 hónapnál nem régebbi) fénykép 
 személyi igazolvány 

  
Nyugdíjas igazolványhoz: 

 1 db 3x4,5 cm-es nagyságú (6 hónapnál nem régebbi) fénykép 
 személyi igazolvány, illetve nyugdíjas igazolvány 
 utolsó havi nyugdíjas csekkszelvény, vagy „Nyugdíjas határozat” 
 rendszeres szociális segélyben részesülõ esetén a polgármesteri hivatal igazolása 

 
A tanulók a kedvezményt, érvényes diákigazolvánnyal vehetik igénybe. 
 
3. A bérletjegyek érvényessége 
 
- A tanuló és nyugdíjas bérlet az érvényességi idõn belül a település valamennyi helyi autóbuszvonalán korlátlan 
számú utazásra jogosít. 
 
- Az egyvonalas bérlet azon a vonalon jogosít utazásra, amelyre azt kiállították. Ha azonos útvonalon más vonal 
járatai is közlekednek, akkor a közös vonalszakasz azonos megállói között más egyvonalas bérlet is érvényes. Az 
egyvonalas bérlet az érvényesség idõtartamában idején belül korlátlan számú utazásra jogosít a tarifahatárokon 
belül. 

 
A tarifahatáron átutazók csak kétvonalas bérletjeggyel vehetik igénybe az alábbi viszonylatokat: 
 
 Viszonylat  Tarifahatár 
8 Autóbuszállomás-Uraj-Susa  Uraj,Uraji u.94 
20 KórházAutóbuszállomás-

Ruhagyár-Szentsimon 
 Ózd,Bolyki fõ út 

94 
20T     Korház-Autóbusz-állomás-

TESCO-Szentsimon 
 Ózd Bolyki Fő 94 

26 Autóbuszállomás-H.csépány-
Somsály 

 Hodoscsépány, 
Deák F. u.108. 

26A Autóbuszállomás-Nyárjasalja út-
Somsály 

 Hódoscsépány 
Deák F. u. 108 

33 Autóbuszállomás-
Center,Salakfeldolg. 

 Bánszállás, bej.út 

33A Autóbuszállomás-Center,forduló  Bánszállás, bej. út 
 

- Átszállással történõ utazásokhoz kétvonalas bérletjegy váltható az alábbi viszonylatokban: 
 
 
Jel 

Igénybevehetõ autóbuszvonal 
12 1A Autóbuszállomás-Korház 

1Y Vasútállomás-Pázmány u.;  

2 Kórház-Ruhagyár 
2A Autubuszáll.-Gyujtó tér-Bibó István u-Ruhagyár 
2T Korház-Autóbuszáll.-TESCO_Bibó I u-Ruhagyár 

14 1A Autóbuszállomás-Korház 
1Y Vasútállomás-Kórház-Pázmány u. ; 
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4 Autóbuszállomás-Új köztemetõ 
  
17 1A Autóbuszállomás-Korház 

1Y Vasútállomás-Kórház-Pázmány u. ; 
7 Autóbuszállomás-Szenna 

18 1A Autóbuszállomás-Korház 
1Y Vasútállomás-Kórház-Pázmány u. ; 
8 Autóbuszállomás-Susa 
8A Autóbuszállomás-Uraj Szabadidő Központ 

120 1A Autóbuszállomás-Korház 
1Y Vasútállomás-Kórház-Pázmány u.; 
20 Korház-Autóbuszállomás-Ruhagyár-Szentsimon 
20T Korház-Autóbuszállomás-TESCO-Szentsimon 

122 1A Autóbuszállomás-Korház 
1Y Vasútállomás-Kórház-Pázmány u.; 
22 Autóbuszállomás-Ruhagyár 

126 1A Autóbuszállomás-Korház 
1Y Vasútállomás-Kórház-Pázmány u.; 
26 Autóbuszállomás-Hodoscsépány-Somsály 
26A Autóbuszállomás-Nyárjasalja út-Somsály 

133 1A Autóbuszállomás-Korház 
1Y Vasútállomás-Kórház-Pázmány u.; 
33 Autóbuszállomás-Center,Salakfeldolgozó 

 
A kétvonalas bérlet azokon a vonalakon jogosít utazásra, amelyekre azt érvényesítették. Ha azonos útvonalon más 
vonal járatai is közlekednek, akkor a közös vonalszakasz azonos megállói között más kétvonalas bérlet is 
érvényes. 
A fel nem sorolt vonalak közötti átszállásos utazás csak összvonalas bérletjeggyel történhet. 
 
-  A kombinált bérlet az elõzõeken túl a városon át közlekedõ helyközi autóbuszjáratok által érintett megállóhelyek 
között is jogosít utazásra a város közigazgatási határán belül megkezdett és befejezett  utazások esetén. 
 
4. A bérletek idõbeni érvényessége, visszatérítése: 

 a havi bérletek a hónap elsõ napjának nulla órájától a következõ hónap 5. napjának 24 órájáig érvényesek. 
 a félhavi bérletek a hónap elsõ napjának nulla órájától a hónap 15. napjának 24. órájáig, illetve a hónap 16. 

napjának nulla órájától a következõ hónap  5. napjának 24. órájáig érvényesek. 
 A BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. kezelési költség levonásával visszatéríti: 

- a havi bérlet árát, ha az érvényesség hónapjában 5-ig visszatérítésre benyújtják, 
- félhavi bérlet árát, ha az elsõ félhónapra érvényesített bérletet 5-ig, a második félhónapra érvényesített 

bérletet 20-ig visszaadják 
- havi bérletek árának felét, ha a visszatérítést igénylõ a havi bérletet az érvényesség hónapjában 20-ig 

benyújtja. 

A kezelési költség a visszatérítendõ összeg 10%-a. 

 

IV. Poggyász szállítás 
 
1. Kézipoggyászként az utas helyi járaton 2 db -egy személy által könnyen hordozható legfeljebb 10 kg tömegű - 

tárgyat vihet magával. 
 Továbbá: 

 Helyi járaton 1 db ródli, 1 pár síléc, 1 köteg facsemete, 1 db gyermekkocsi díjmentesen szállítható. 
 Az utasnak az autóbuszba bevihetõ kézipoggyászát a VOLÁN díjtalanul szállítja. 

 
2. Kézipoggyászként nem szállítható. 

 olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály, vagy hatósági rendelkezés tilt, 
 olyan tárgy, amely méreténél, tömegénél fogva a járművön biztonságosan nem helyezhetõ el, vagy a többi 

utas egészségében, testi épségében, ruházatában, kézipoggyászában és az autóbuszban kárt okozhat, 
 töltött lõfegyver 

 
3. Egyes kézipoggyászokra vonatkozó különleges feltételek: 

 kisgyermek szállítására használt eszköz (kosár, gyermekkocsi) úgy helyezhetõ el, hogy a többi utasnak 
kényelmetlenséget ne okozzon. A kisgyermek biztonságos elhelyezése ebben az esetben is az utas 
feladata. 

 propán-bután gáz személyenként 1 db , legfeljebb 5 kg tölthetõ palackban vihetõ az autóbuszba, 
 a kézipoggyász õrzése az utas feladata, 
 annak az utasnak, aki kézipoggyászként be nem vihetõ tárgyat az autóbuszba bevisz, pótdíjat kell fizetnie. 

Emellett felelõs a szabály megsértésébõl származó károkért. 
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V. Élõ állat szállítás díja: 
 
A kutyaszállítás díja azonos a járatra érvényes menetjegy árával, melyet az autóbusz vezetõjénél kell megváltani. 
Az ölben, táskában stb. elhelyezett és kézipoggyász módjára szállított, valamint a vakvezetõ kutyák a Vakok és 
Gyengénlátók Országos Szövetsége által kiállított igazolvány felmutatásával, továbbá a rendõrkutyák díjtalanul 
szállíthatók. Az utazási feltételek szerint egyéb szállítható élõ állatok szállítása szintén díjtalan. 
 
 

VI. Pótdíjak és szabálysértési rendelkezések 
 
Az utas, aki a menetjegy váltását elmulasztotta, továbbá aki az ellenõrzés alkalmával érvényes menetjegyet vagy  
utazási igazolványt felmutatni nem tud, Ózd város önkormányzatának  rendelete alapján pótdíjat köteles fizetni. 
 
Bérletek és utazási igazolványok utólagos bemutatására nincs lehetõség. 
 
Az itt nem szabályozott kérdésekben az 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §-ában foglalt felhatalmazása alapján a 33/1994. 
(XII.24.) KHVM rendelete és VE-IT 17/1996 (VII.22.) számú igazgatótanácsi határozata ( A VOLÁN menetrend 
szerinti személyszállítás technológiája) a mérvadó. 
 
 

Ózd város helyi autóbuszjáratainak útvonalai 
 

Viszonylat  Útvonal 
 

  
 1A  Autóbuszállomás-Kórház 
 1Y Autóbuszállomás-Pázmány u. 
 2 Kórház-Ruhagyár 

 2A Autóbuszállomás-Gyújtó tér-Bibó István u.-Ruhagyár 

 2T Kórház-Autóbuszállomás-TESCO-Bibó I u-Ruhagyár 

 4 Autóbuszállomás-Vasútállomás- Új  köztemetõ 
   7   Autóbuszállomás-Vasútállomás-Szenna 
 8 Autóbuszállomás-Uraj-Susa 
 8A Autóbuszállomás-Uraj,Szabadidő központ 

 20 Korház-Autóbuszállomás-Ruhagyár-Szentsimon 
  20T  Korház-Autóbuszállomás-TESCO-Sszentsimon 

 21 Petőfi tér-Autóbuszállomás-Ruhagyár 
 22 Autóbuszállomás-Március 15.  u.-Ruhagyár 
 26 Autóbuszállomás-Hodoscsépány-Somsály 
26A Atóbuszállomás-Nyárjasalja út-Somsály 
 33 Autóbuszállomás-Center,Salakfeldolgozó 
33A Autóbuszállomás-Center, forduló 
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8.) napirend 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2011. (….) önkormányzati 
rendelete a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 33/2001. 

(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Fürjes Pál köszönti az előterjesztő Ózdi Víz- és Csatornamű Kft ügyvezetőjét. Miután Bíró 
Ferencnek nincs szóbeli kiegészítése, kéri a bizottságok véleményét. 
 
Tóth Pál közli, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és egybehangzóan elfogadásra javasolja. 
 
Vitális István, mint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy az 
előterjesztést megtárgyalták és elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek. 
 
Fürjes Pál kéri szavazzanak a rendeletmódosításról. 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett megalkotja az alábbi 
rendeletet: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 37/2011. (XII. 23.) önkormányzati 

rendelete a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló  
33/2001. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében és a a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 24. § (2) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Észak-magyarországi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati 
rendelet 2. mellékletének 2.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság és ugyanezen önkormányzati rendelet 2. 
melléklete 6.6.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1)   Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési folyékony 

hulladékkezelési köszolgáltatásról szóló 33/2001. (XII.20.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 

Dr. Almási Csaba      Fürjes Pál   
jegyző                                               polgármester 
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1. melléklet a  37/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez 
„1. melléklet a 33/2001. (XII.20.) önkormányzati rendelethez 

 
Települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke és a 

díjalkalmazás feltételei 
 
Alkalmazandó 2012. január 01-jétől a csatornázott utcákban, valamint a lakosság kivételével 
csatornázatlan utcákban. 
 
 

Zárt szennyvíztároló 
kiürítése esetén 

16 m csőhosszig 
(Ft/m3) 

16 m csőhossz felett 
(Ft/m3) 

10 km megtett útig 1681 1854 
10-20 km megtett útig 1854 2024 
20 km-től hosszabb megtett út 
esetén 

 
2024 

 
2201 

Nem szippantható sűrű anyag 
lazítása 

   
   673* 

   
  756* 

 
 

16 m csőhosszig 16 m csőhossz felett Űrgödrös árnyékszék esetén 
(Ft/ürítés) 

10 km megtett útig 7850 8973 
10 km-től hosszabb megtett út 
esetén 

 
8973 

 
10094 

Kétszeri sűrű anyag lazítás 
után, 
minden plusz lazítás 

     
 783* 

   
  894* 

 
 
* A sűrű anyag lazítását annyiszor kell elvégezni, ahányszor a szippanthatóság igényli. 
 
Zárt szennyvíztároló ürítése esetén, 3 m3 szippantott mennyiségig a tartály kihasználatlanság 
miatt, 3 m3 folyékony hulladék díjat kell megfizetni.  
 
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.” 
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2. melléklet a 37/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet a 33/2001. (XII.20.) önkormányzati rendelethez 

 
Kedvezményes települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatási díj és a 

díjalkalmazás feltételei 
 
 

Alkalmazandó 2012. január 01-jétől a csatornázatlan utcákban a lakosság részére. 
 
 

Zárt szennyvíztároló 
Kiürítése esetén 

16 m csőhosszig 
Ft/m3 

16 m csőhossz felett 
Ft/m3 

10 km megtett útig 1500 1666 
10-20 km megtett útig 1666 1831 
20 km-től hosszabb megtett út 
esetén 

 
1831 

 
2000 

Nem szippantható sűrű anyag 
lazítása 

   
   646* 

   
728* 

 
 
 
* A sűrű anyag lazítását annyiszor kell elvégezni, ahányszor a szippanthatóság igényli. 
 
 
Zárt szennyvíztároló ürítése esetén, 3 m3 szippantott mennyiségig a tartály kihasználatlanság 
miatt, 3 m3 folyékony hulladék díjat kell megfizetni. 
 
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.” 
 

.-.-.- 
 

9.) napirend 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2011. (…..) önkormányzati 
rendelete a víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 6/1994. (III.12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Fürjes Pál kéri a bizottságok véleményét. 
 
Vitális István tájékoztatásul közli, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, és a kiküldött anyaghoz képest módosításokat is elfogadott. A 3. §-ban a 
rendelet hatálybalépésének dátuma 2012. január 1. helyett 2011. december 30-ra változna, 
és ebből következően az általános indoklást is módosítani kell.  2011. december 30. 
dátummal fogadta el bizottsága az előterjesztés „B” változatában szereplő, 4,2 %-os 
inflációs mértékben történő emelést. 
 
Tóth Pál közli, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és az elhangzott módosításokkal együtt elfogadásra javasolja a Képviselő 
testületnek. 
 
Fürjes Pál kéri szavazzanak a rendeletmódosításról, az 1.§-ban a „B” változat 
támogatásával. 
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A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett megalkotja az alábbi 
rendeletet: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

38/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete 
a víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 6/1994. (III.12.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. törvény 7.§-ában foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Ózd 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
7/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 2.6. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság és 
ugyanezen önkormányzati rendelet 2. melléklet 6.6.4. pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el:  
 

1. §  
 

A víz- és csatornadíj megállapításáról szóló 6/1994. (III.12.)  önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„2.§ (1) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz díja 
legfeljebb: 

544,-Ft/m3 
 
(2) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatának (szennyvíztisztítás és 
kezelés) díja legfeljebb:  
 

347,-Ft/m3  ” 
 

2. § 
 
A Rendelet 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(2) Amennyiben e rendelet hatálybalépése és a fogyasztási vízmérőórák leolvasása nem 
esik egybe, a számlázás alapjául szolgáló vízmennyiséget időarányosan meg kell osztani a 
díjváltozás előtti és utáni időszakra. A hatálybalépés előtti időszakra eső vízmennyiséget a 
18/2010. (XII.15.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjon kell számlázni.” 
 

3. § 
 

Ez a rendelet 2011. december 30. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 
veszti. 
 
 Dr. Almási Csaba Fürjes Pál 
  jegyző polgármester 
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10.) napirend 
Javaslat a vízterhelési díj áthárításának módjára 

 
Fürjes Pál kéri a bizottságok véleményét. 
 
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta 
és egybehangzóan elfogadásra javasolja. 
 
Fürjes Pál kéri szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
311/2011.(XII.22.) KH határozata 

a vízterhelési díj áthárításának módjáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és a következő határozatot hozta: 
 
Ózd Város Önkormányzata a 270/2003. (XII.24.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdésében 
biztosított egyetértési jogát gyakorolva elfogadja, hogy 2012-ben 4,00 Ft/m3 + ÁFA 
vízterhelési díjat az Ózdi Vízmű Kft. a szolgáltatást igénybevevőkre áthárítson.  
 
A vízterhelési díj áthárítását az Ózdi Vízmű Kft. számlázási rendjének megfelelően havonta 
érvényesíti.  
 
Felelős: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője 
Határidő: folyamatos 
 

-.-.- 
 

11/a.) napirend 
Javaslat az Ózdi VÍZMŰ Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadására 

 
Fürjes Pál tájékoztat arról, hogy minden önkormányzati cég készít év végén üzleti tervet. 
Ezt elsőként az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft tette meg. Kérdése az előterjesztőhöz, van-e 
kiegészítése a leírtakhoz? 
 
Bíró Ferenc kifejti, az üzleti tervet úgy készítették el, hogy figyelembe vették az 
önkormányzati lehetőségeket. Tehát 2012. évre már nem kérnek önkormányzati támogatást 
a strand üzemeltetésére. Erre azért van lehetőségük, mert olyan plusz munkákat terveznek 
építésberuházásban a jövő évre, melyek várhatóan nyereséget fognak hozni. Megvizsgálták 
továbbá a saját vízóra bevezetésének pénzügyi finanszírozását, ezért készült el a terv „A” 
és „B” változatban. Az egyik változat azt mutatja, ha üzembe helyezik ezt a beruházást, a 
másik pedig, ha nem.  
 
Fürjes Pál kéri a napirendet tárgyaló bizottság véleményét. 
 
Vitális István elmondja, módosítást hajtottak végre a határozati javaslatban oly módon, 
hogy „az üzleti terv 2012. évi … változat” törlésre került tehát  „A” és „B” változat helyett  
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az üzleti tervet kompletten fogadták el  a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén, és majd 
az élet hozza, hogy melyik változat érvényesül.  Így egybehangzóan támogatták az „A”, 
előterjesztést. 
 
Fürjes Pál hozzáteszi, a pesszimistább változat is örömteli tendenciát mutat, miszerint 
önkormányzati támogatás nélkül tud jövőre működni a Vízmű. Az optimistább változat 
szerint akár még nyereségesek is lehetnek. Kéri a Felügyelő Bizottság véleményét is. 
 
Tóth Pál a Felügyelő Bizottság elnökeként elmondja, megtárgyalták az előterjesztést, és az 
optimistább, „B” változatot egybehangzóan elfogadásra ajánlják. 
 
Boda István észrevételezi, az írásos anyagban Ózdi Víz- és Csatornamű van, kéri a Kft szót 
mögé tenni.  
 
Fürjes Pál a kiegészítésekkel együtt kéri a szavazást az üzleti terv elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
312/2011.(XII.22.) KH határozata 

az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról 
 

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

 
A Képviselő-testület az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2012. évi üzleti tervét a határozat 
mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja azzal, hogy a társaság működésében, 
gazdálkodásában bekövetkező lényeges változás esetén az üzleti tervet módosítani 
szükséges. 
 
Felelős: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője 
Határidő: folyamatosan 
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1. melléklet a 312/2011. (XII. 22.) KH határozathoz 
 
ÓZDI VÍZMŰ KFT  
 

2012. évi Üzleti Terv  
 

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

1. Az Ózdi Vízmű Kft alapadatai 
 

Társaságunkat az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft.-t Ózd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 1993. 01. 21-i határozata alapján 1993. február 1-jével alapította. 
 

 A cég elnevezése: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft.  
 ÓZDI VÍZMŰ KFT  

Székhelye: 3600 Ózd, 48-as út 4. 
Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság  
Alapító tulajdonos: Ózd Város Önkormányzata (100 %) 
Alapítási vagyon: 1 000 eFt jegyzett tőke, amelyet a Gt. előírása 

szerint az alapító 2000-ben 3 000 eFt-ra emelt. 
Jegyzett tőke: 265 080 eFt 
Törvényes képviselője: Bíró Ferenc ügyvezető igazgató 

 
2. A Társaság rövid bemutatása:  
 

Ózd Város Önkormányzata az önkormányzati tulajdonba került víziközmű vagyon 
működtetésére, (gondoskodás az egészséges ivóvíz ellátásról) kötelező önkormányzati 
feladat ellátására 1993. február 01-i indulási időponttal egyszemélyes korlátolt 
felelősségű társaságot alapított Ózdi Vízmű Kft néven. 
Az alapításkor tőketartalékba helyezett víziközmű vagyon 2007. évben önkormányzati 
tulajdonba került, és a tulajdonos vagyonkezelésbe átadta társaságunk részére. 

 
3. A társaság tevékenysége:  
 

Az Ózdi Vízmű Kft alaptevékenysége:  
- ivóvíz szolgáltatás: Ózd, Hangony, Farkaslyuk településeken 
- szennyvíz elvezetés és tisztítás: Ózd és Farkaslyuk településeken 
- települési folyékony hulladék közszolgáltatás Ózd, Farkaslyuk területén 
 

Kiegészítő tevékenység:  
- Ózdi Strandfürdő és kemping üzemeltetése  

Vállalkozói tevékenység : 
- építőipari tevékenység 
- kereskedelmi és egyéb tevékenység 
 

A társaság ivóvíz szolgáltatási körzetét Ózd város, Hangony és Farkaslyuk községek 
alkotják, csatornaszolgáltatási tevékenység Ózd város és Farkaslyuk község területét 
érinti.  
A strand-kemping és vendégszobák működtetése nem csak Ózd város és környéke 
igényeit, hanem az idegenforgalmi törekvések színvonalas kielégítését is szolgálja.  
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A társaság korlátozott építőipari- szerelési kapacitással rendelkezik, melyet az ütemezett 
rekonstrukciós munkák elvégzése, csatlakozó kiépítések, hibaelhárítási feladatok, 
csőtörések helyreállítása, illetve folyamatosan a javítás - karbantartás köti le. Külső 
beruházási munkákban való részvételre is lehetőségünk van. 
 
Ózd Város Önkormányzata „Vagyonkezelési Szerződés” keretében 2007. december 31-én 
427,7 MFt értékű víziközmű vagyont adott a társaságunk részére vagyonkezelésbe.  
 

II. A társaság célkitűzései 
 

A 2012. évi Üzleti Terv tartalmazza a társaság célkitűzéseit, a meghatározott tulajdoni 
elvárások és a szolgáltatást igénybe vevők érdekeinek figyelembe vételével.  
A társaság legfontosabb célkitűzéseit a tulajdonosi elvárásokkal összhangban az 
alábbiakban határozzuk meg:  

- A társaság szervezeti-működési szabályzata alapján az eredményes gazdálkodás 
folytatása.  

- Az ivóvíz és csatornahálózat, továbbá szennyvíztisztító telep vagyontárgyainak és a 
vagyonkezelésbe adott eszközök üzembiztos működtetése, állagának megőrzése, 
karbantartása, felújítása.  

- Eredményes gazdálkodás, a társasági vagyon növelése, veszteségforrások feltárása, 
csökkentése.  

- A fizetőképesség megőrzése, a szolgáltatási díjak kintlévőségének csökkentése.  
- A megfelelő ügyfélkapcsolat kialakítása és a szolgáltatás biztonságának garantálása, a 

fogyasztók elégedettségének növelése. 
- A pályázati lehetőségek felkutatása, és e lehetőségekhez mérten a pályázatokon való 

aktív részvétel (patak rekonstrukciók). Beruházásokban történő kivitelezői részvétel. 
- Sajóból történő vízkivétel, ipari víz felhasználás lehetőségeinek vizsgálata, víztisztítási 

technológia tervezése, tisztítási technológia telepítésének tervezése, kivitelezése. 
 
III. Az alaptevékenység mennyiségi adatainak az alakulása 
 

1. Ivóvíz szolgáltatás:  
 

Ivóvíz mennyiség em3 
Megnevezés 

  
2008 
tény 

2009 
tény 

2010 
tény 

2011 
várható 

2012 
terv Index 

Vásárolt víz 1 552 1 500 1 445 1 396 1 370 98% 
Értékesített víz összes 1 185 1 151 1 100 1 080 1 050 97% 
  ebből : Ózd          1 134 1 099 1 048 1 030 1 000 97% 
              Hangony 15 15 18 16 16 100% 

              Farkaslyuk 36 37 34 34 34 100% 
 

A vásárolt víz mennyisége 2011. évben 3,4 %-kal csökkent az előző évihez viszonyítva, 
az értékesítés is 3 %-kal csökkent. 
A vásárolt víz mennyiségét  2012. évben 1 370 em3 -rel tervezzük 
A vásárolt víz mennyiségének csökkenésével számolunk, mert Járdánháza község 
vízellátását az Arlói Vízmű látta el részben a társaságunktól vásárolt ivóvízzel. 2011.  
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november 1.-től Járdánházán az ÉRV Zrt. biztosítja a vízszolgáltatást és a vizet nem 
tőlünk vásárolja. 
A 2011. évi értékesített víz mennyiségének a tervezésénél az előző évi fogyasztást 
vettük figyelembe, és Járdánháza község szolgáltatásának a kiesését. 
Az ivóvíz szolgáltatás fontos, meghatározó eleme az időjárási viszonyok alakulása is, 
2011. évben, a nyári időjárás szélsőséges volt, mely kedvezőtlenül befolyásolta a 
fogyasztást, valamint a lakossági fogyasztók száma tovább csökkent. 

 
2. Szennyvízszolgáltatás 
 

Szennyvíz kezelés mennyisége em3 Megnevezés 
 2008 

tény 
2009 
tény 

2010 
tény 

2011 
várható 

2012 
terv Index 

   Ózd 760 739 690 678 682 101% 

   Farkaslyuk 19 18 18 18 18 100% 

Összesen 779 757 708 696 700 101% 
 
A szennyvízszolgáltatás mennyisége 2010. évben a bázishoz képest 6,6 %-kal csökkent, 
elsősorban az OAM szakaszos működésének a következtében, valamint a vízfogyasztás 
csökkenése eredményeként.  
2012. évben a szennyvízszolgáltatás mennyiségén jelentős változást nem tervezünk. 
 

3. Fürdő szolgáltatás 
A fürdő szolgáltatás magában foglalja a strand és kemping szolgáltatási tevékenységet, 
valamint az uszoda épületének a fenntartását. 
A strand üzemeltetésére társaságunknak az előzetes igen szigorú eredmény terve 
alapján éves szinten 28 MFt üzemeltetési támogatásra, vagy külső forrásra van 
szüksége. 
Az uszodát 2008. április 1-től nem üzemeltetjük, az Örökségvédelmi Hivatal határozata 
alapján az épületet őriztetjük, melynek az éves költsége 821 eFt.  
 

4. Vállalkozási tevékenység 
 A vállalkozói tevékenységünk a vízóra értékesítés, a hálózatra történő víz és szennyvíz 

rácsatlakozások kiépítése, valamint a saját szakemberekkel végzett beruházások. 2011. 
évben részt veszünk a START munkaprogram keretében a patakmedrek 
rekonstrukciójában és 2012. évben is folytatjuk. Az Uraj patakmeder rekonstrukciós 
munkáinak elvégzésére a pályázatot társaságunk is beadja. 

 
5. Üzemeltetés, karbantartás  

A szolgáltatás biztonságának érdekében törekszünk a csőtörések és szivárgások 
műszeres felülvizsgálatára és a feltárt szivárgások megszüntetésére, viszont 
finanszírozási problémák miatt a szükséges munkákat teljes mértékben nem fogjuk 
tudni elvégezni. 
A „Svájci” program keretében végzendő vízvezeték rekonstrukció hozzájárulna a 
karbantartási költségekre fordítandó összeg csökkenéséhez a felújított vezetékek 
területén. 
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IV. A 2012. évi eredményterv tevékenységenkénti bontásban 

2012. évre elkészítettük az összköltség eljárású eredménytervet két „A” és „B” 
változatban. A „B” változatban a saját vízbázis beruházásának a 2012. évre gyakorolt 
hatását mutatjuk be a 2.  mellékletben. 
Az  Üzleti Terv összeállításánál az „A” változatot  az 1. mellékletben  szereplő  
eredmény tervet elemezzük részletesen és követjük nyomon a teljesülését. 
Az eredményterv részletes elemzése: 

 
1. Bevételek 
 A nettó árbevétel jelentős részét 826 135 eFt-ot,  90 %-ot az alapszolgáltatásból 

származó víz és szennyvízszolgáltatás  árbevétele képezi . 
A szolgáltatások mennyiség adatai a bázis évi várható adatok figyelembevételével lettek 
meghatározva.  
Az alkalmazott árakat a Képviselő-testületi rendelet előírásainak betartásával vettük 
figyelembe. 
Az értékesítés nettó árbevételeként 2012. évre 922 810 eFt-ot terveztünk. A víz és 
csatornaszolgáltatásnál az árakat 4,2 %-os az inflációnak megfelelő emeléssel vettük 
figyelembe. A vízterhelési díjnál emelést nem tervezünk. 
 
Ivóvízszolgáltatás árbevétele: 
Az  ivóvíz  szolgáltatás 2012. évi tervezett nettó  árbevétele 558 735 eFt a tervezett 
lakossági szolgáltatás állami támogatása nélkül, mely   a  társaság  nettó árbevételének a 
61 %-a. 
Az árbevétel növekedés az áremelésből adódik a szolgáltatás mennyiségének a 
csökkenésével számolunk. 
A lakossági vásárolt és szolgáltatott víz állami támogatása a minisztérium által 
meghatározott küszöbértékek alapján igényelhető. 

 
A lakossági támogatási küszöbértékek változását az alábbiakban adjuk meg:                                                               
Me.:    Ft/ m3        

Megnevezés Lakossági küszöbértékek Index 
  2009. év  2010. év  2011.év % 
vásárolt víz 275 321 311 97% 
Ivóvíz szolgált. 435 485 485 100% 
Csatorna szolg. 435 500 490 98% 
víz + csatorna 870 985 975 99% 

    
    A 2012. évi támogatási küszöbérték még nem ismertek a minisztérim még tájékoztató 

adatot sem tudott adni. Lakossági vízszolgáltatásra támogatást csak a  csatornázatlan 
területeken értékesített vízre  adhatunk be, mert a víz+csatorna szolgáltatás díja az előző 
években is alacsonyabb volt  küszöbértéktől.. 

    Tervben összesen 12 MFt állami támogatással számolunk. 
     
  Szennyvízszolgáltatás árbevétele: 

A szennyvízszolgáltatás árbevétele várhatóan 267 400 eFt  7 %-os  növekedést 
terveztünk, mert szerződést kötöttünk Borsodszentgyörgy település szennyvizének a 
befogadására és tisztítására. 
Szennyvízszolgáltatás díja nem részesül állami támogatásban, mivel a szolgáltatás díja 
347 Ft/ m3 , lényegesen alacsonyabb a 2011. évi 490 Ft/m3  támogatási küszöbértéknél. 
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     Szippantott szennyvíz begyűjtését kiterjesztettük Arló, Borsodszentgyörgy térségére és 
tárgyalások folynak Domaháza településsel is. Nagybarcáról szállítjuk a szennyvíz 
tisztítóból származó sűrített iszapot.  

 
  Fürdő szolgáltatás  árbevétele 
       Strand és kemping szolgáltatás 

A Strand és kemping szolgáltatás eredménye 2012 évben is az előző évekhez hasonlóan 
veszteséges lesz. Igen szigorú költséggazdálkodás ellenére várhatóan 28 MFt lesz a 
veszteség.  
Üzemeltetési támogatás alakulása: 
                          2010.évi   2011.évi igény   2011.évi tény 
   

         eFt                   20 000          27 000                20 000 
 

    Az uszoda szolgáltatás árbevételénél csak az uszoda melléképületének a bérbeadásából 
származó 475 eFt-os bevétellel számolhatunk. 

 
A kereskedelem és egyéb szolgáltatásnál  79 800  eFt árbevétellel   számolunk. A 

START munkaprogram keretében folytatni szeretnénk a patakmedrek tisztítását, 
valamint pályázni szeretnénk az Uraj patakmeder rekonstrukciójára ebből adódik fenti 
magas árbevétel.   A „Svájci” projekt kapcsán sajnos a közbeszerzés elhúzódása miatt 
többletbevételre nem számíthatunk.  
Továbbra is folytatjuk az ivóvíz és szennyvízcsatlakozók építését, anyag és vízóra 
eladásokat, és a tűzivíz vezeték és tűzcsap karbantartását. 

 
Aktivált saját teljesítés értéke                                                               
2012. évben saját teljesítésű  beruházás értékét 20 000  eFt-ra tervezzük finanszírozási 
okok, valamint a várható pályázatok keretében elvégzendő beruházások miatt. 
 

A költségtakarékosság érdekében saját dolgozóinkkal kívánjuk a beruházások jelentős 
részét megvalósítani. 
 

    Egyéb bevétel: 
Az egyéb bevételeknél 46 %-os növekedéssel számolunk. Az előzetes információk 
szerint a Strandra a 2011. évi 20 MFt-os működési támogatásra nem számíthatunk. 
Az állami támogatásra 12 MFt-ot terveztünk, jelenleg a támogatás küszöbértékeire 
adatokat nem ismerünk. 
Az egyéb bevételek között számoljuk el a bértámogatásokat, itt könyveljük a „Svájci” 
projektben résztvevő három dolgozó bérének a megtérülését és a fejlesztésre kapott 
pénzeszközökből megvalósult beruházások értékcsökkenésével arányos felhasználását. 
 

2. Költségek alakulása  
A költségek tervezett összege 968 163 eFt. 
A költségek  legjelentősebb tétele 63 %-a az anyag jellegű ráfordítás, ebből a vásárolt 
víz 449 454 eFt, mely a költségek 46 %-a. A személyi jellegű ráfordítás 30 %-a, az 
értékcsökkenés 5 %-a az összes költségnek. 

 
Anyag jellegű ráfordítások 

A tervezett anyag jellegű ráfordítások értéke 614 081 eFt.  
Az anyagköltség az üzemzavar elhárításhoz szükséges anyagokat, vegyszereket, 
tisztítószereket és segédanyagokat tartalmazza. 
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A felújítás és beruházás valamint az Uraj patak tervezett meder rekonstrukció 
anyagszükséglete növeli az anyagköltséget, de ezen tevékenységek árbevétele és a saját 
előállításban végzett beruházás  eredménymódosító tételként jelenik majd meg. 
                                                                      

Igénybevett szolgáltatás:  a költségek jelentős emelkedésével nem számolunk  mert a 
szennyvíz iszap elhelyezés költsége a Sajókazára történő szállítás miatt nő, viszont a 
villamos energia költsége közvetlen szolgáltatótól való beszerzése következtében csökken. 

 
Egyéb szolgáltatás: 

A hatósági igazolások, pénzügyi szolgáltatás és biztosítások költségeit tartalmazzák. 
 

Az eladott áruk beszerzési értéke: 
A továbbértékesített vásárolt víz értéke. A vásárolt víz díját és a sávhatárokat a 
minisztérium 2012 évre vonatkozóan harmadszor módosította. A változatokat a 2011. 
évihez viszonyítva az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 
 
 

Átvett víz 
Átadási 

díj  Átvett víz 
Átadási 

díj  Index 
Átadási 

díj  Index Átvett víz 
Átadási 

díj  Index 
mennyiség

e Ft/m3 
mennyiség

e Ft/m3 % Ft/m3 % 
mennyiség

e Ft/m3 % 
e m3 2011. tény e m3 2012. előzetes  

      A vált. 
2012/201

1 B vált  
2012/201

1 e m3 C vált. 
2012/201
1 

-1480 320 -1 330 342 106,9% 333 104,1% -1 028 375 117,2% 
1481-1600 160 1 330felett 171 106,9% 167 104,4% 1 028felett 187 116,9% 
1600 felett 43          

 
 
A táblázatból látható, hogy kérésünkre a sávhatárokat módosították, de a díjat 
jelentősen megemelték olyan mértékben, hogy az árbevételük ne csökkenjen. A 
mennyiség csökkenésének a következményét továbbra is társaságunknak kell viselni. 
Az új víziközmű törvény tervezetben 2012. évre a vízátadás díjának nettó  2,56 %-os 
emelését fogadja el a  67§ és 77.§. szerint. 
A „C” változat szerinti árak a társaság likviditását jelentősen rontják, mert a díj jelentős 
részét 1 – 8 . hónapokban kell megfizetni. 
 

 Személyi jellegű ráfordítás: 
    A társaság létszáma  2011.december 31-én       96 fő várhatóan. 

Ebből  Strand létszáma:                                  8 fő 
           Szennyvíz szippantás létszáma            5 fő 
           Svájci projekt és Viziközmű Társ.       2 fő 
Víz és csatornaszolgáltatás  létszáma            81 fő 
 

A bérköltségnél a kormány által előírt kötelező nettó bérmegtartás és a minimálbér 
emelése költségnövelése szerepel és a  „Svájci” projektben résztvevő három fő 
bérnövekedése 

     A járulékoknál dolgozónként figyelembe vettük a várható  járulékcsökkenést. 
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Értékcsökkenési leírás a 2012. évi 49 700 eFt-ot tervezünk. évben. Az értékcsökkenés a 

2011. évben üzembe helyezett beruházások következményeképpen növekszik.  
 

Egyéb ráfordítások 
Az egyéb ráfordításoknál kismértékű növekedés várható. Az egyéb ráfordítások között 
szerepelnek a helyi adók és az értékvesztés elszámolása, valamint a vízterhelési díj. A 
vízterhelési díj  4  Ft/ m3  -es díját 2012. évben nem emeljük. 
 

A Strand és kemping szolgáltatás költségeit az 1. táblázat tartalmazza, a Strand 
üzemeltetéséhez 28 MFt szükséges, hogy veszteségét ellentételezzük.   

 
3. Üzemi tevékenység eredménye: 

Az üzemi tevékenység eredménye az 1. melléklet szerint 1 867eFt.  amennyiben a 
kereskedelmi és egyéb tevékenységnél a 79 800 eFt-os árbevételt el tudjuk érni és az 
állami támogatásként megkapjuk a 12 000 e Ft-ot és a tervezett árbevételek is 
teljesülnek.   
A tervünkben nem számoltunk a Strand üzemeltetési hozzájárulásával az Önkormányzat 
részéről, amennyiben a fenti árbevételek nem teljesülnek társaságunk veszteséges lesz 
és a Strand működésének keresztfinanszírozása a víz és szennyvíz terhére nem 
valósítható meg. 
 

Adózás előtti eredmény: 
2012. évre  1 267 eFt .  
 

V. Saját vízbázis beruházás alapján készített üzleti terv „B” változat: 
(2.  melléklet) 
Az üzleti tervet elkészítettük a saját vízbázis kiépítésére vonatkozó beruházás 2012. évre 
felmerülő költségeivel is. (2. sz melléklet) 
A tervezésnél úgy számoltunk, hogy november decemberben elindul a próbaüzem és már 
az ÉRV Zrt.-től nem vásárolunk vizet, így a vásárolt víz költsége 15 463 eFt-tal csökken. 
A november decemberi 235 e m3-t 112,2 Ft/m3 áron számoltuk. 
Költségnövelő tétel a beruházásra fizetendő első kamat összege a 2 795 eFt mely 2012. 
október 29-én fizetendő, ha a beruházás  megkezdése 4 hónapot késik a közbeszerzés miatt, 
de a próbaüzem marad november 1.-jével.  
A fentiek figyelembevételével  
az adózás előtti eredmény várhatóan a „B” változatnál 13 846 e Ft. 
 
VI. Pénzügyi terv 
 
Az összeállított terv alapján elkészítettük a társaság pénzügyi tervét, amelyet a 3. és 4. sz. 
melléklet tartalmaz. 
 A bevételek tartalmazzák a közületi és a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatásból, a 
strand szolgáltatásból, valamint az egyéb tevékenységből származó bevételeket. 
A támogatás az  állami támogatást tartalmazza. 
A kiadások tartalmazzák az üzleti tervben meghatározott feladatok költségeinek a 2012. évi 
időarányos részét. 
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Az összeállított likviditási terv szerint a havi záró pénzkészlet az ÉRV Zrt. –től vásárolt 
víz sávhatárának és árának jelentős változás miatt  várhatóan több esetben negatív 
lesz. A Strand önkormányzati üzemeltetési támogatás hiánya is növeli a likviditási 
hiányt. Társaságunk rendelkezik folyószámla hitellel az esetleges likviditási nehézségek 
kiküszöbölésére mely viszont növeli a költségeket. 
A pénzügyi terv is a tervezett bevételek teljesülése esetén érvényes. 
 A 4. mellékletben szereplő pénzügyi terv a saját vízbázis beruházás költségeinek a 
figyelembevételével készült. 
Amennyiben a saját vízbázis próbaüzeme november hónapban beindul a pénzügyi 
kondíciók javulnak. 
 
VII. Összefoglalás: 
 
Az Ózdi Vízmű Kft. 2012. évi Üzleti terve tartalmazza a várható bevételeket és kiadásokat, 
az ebből adódó várható eredményt. A tervezésnél törekedtünk a költséghatékony 
gazdálkodásra. Az Észak-magyarországi Regionális Vízművek az átadási árait az országos 
átlagtól lényegesen nagyobb arányban növelte, ezért a pénzügyi tervből is látható módon az 
év első tíz hónapjában  előfordulnak negatív pénzkészletek is. A működésünket azonban 
ebben az időszakban is fenn tudjuk tartani a rendelkezésünkre álló folyószámla hitel 
kihasználásával. Természetesen ez költségnövelő tényező lesz 2012-ben.  A elkészített 
Üzleti Terv alapján a tervezett bevételek realizálása esetén nincs szükség a Strand 
működésére kapott önkormányzati támogatásra. A saját vízbázis beruházás 2012. évi 
megvalósítása nem okoz likviditási problémát, mert a fizetendő kamat idején terveink 
szerint már működik a víztisztító, ezért a forrásunk is rendelkezésünkre áll. A víztisztító 
megépítése esetén érzékelhető nyereséggel tudjuk zárni a 2012-es évet.  
 
A Üzleti Terv készítése idején tárgyalja a parlament az új Víziközmű törvényt, ezért az 
abban jelentkező változásokat, változtatásokat ebben az Üzleti Tervben még nem tudjuk 
szerepeltetni és jelentős változás esetén szükséges az üzleti terv átdolgozása, és ezt 
társaságunk a tulajdonos elé fogja terjeszteni.  
 
 
Ózd, 2011. december 14.  
 
                                                                    Bíró Ferenc 
                                                               ügyvezető igazgató 
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ÓZDI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ KFT  
3600 ÓZD,  48-as út 4. 1.   melléklet 

 EREDMÉNYKIMUTATÁS   

  2012. évi terv 
ad:eFt 

Tétel megnevezése   Víz-és szennyvízszolgáltatás Fürdő szolgáltatás Ker.és egyéb 
szolgáltatás Társaság összesen 

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 850 055 20 175 99 800 970 030 
       - nettó árbevétel 826 135 16 875 79 800 922 810 
       - aktivált  saját teljesítmény     20 000 20 000 
       -egyéb bevétel 23 920 3 300 0 27 220 
                  ebből - önk.támogatás       0 
                           - kp.-i támogatás 12 000     12 000 
                           - egyéb  11 920 3300   15 220 
2.Anyagjell.ráford.összesen   550 249 17 642 46 190 614 081 
       -anyagköltség 158 987 10 230 41 580 210 797 
        -igénybevett szolg. 29 116 6 890 4 040 40 046 
        -egyéb szolgáltatás 14 493 522 50 15 065 
        - ELÁBÉ  347 653   520 348 173 
        - közvetített szolgáltatás         
3.Személyi jell.ráforditás 222 252 27 805 40 925 290 982 
        - bérköltség 162 475 20 195 30 600 213 270 
        -szeméyli jell.kifiz. 16 700 1 853 1757 20 310 
        -bérjárulékok 43 077 5 757 8 568 57 402 
4.Értékcsökkenési leírás 46 136 2 604 960 49 700 
5.Egyéb  ráfordítás 12 830 470 100 13 400 
6.KÖLTSÉGEK ÖSSZ. 831 467 48 521 88 175 968 163 
7.ÜZEMI TEV.EREDMÉNYE 18 588 -28 346 11 625 1 867 
8.PÉNZÜGYI MŰV.EREDMÉNYE       -500 
9.SZOKÁSOS VÁLL.EREDM.       1 367 
10.RENDKÍVÜLI EREDMÉNY       -100 
11.ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY       1 267 
 

Ózd, 2011.12.14. 



 137 
 

ÓZDI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ KFT  
3600 ÓZD,  48-as út 4.    2.  melléklet 

 EREDMÉNYKIMUTATÁS   
  2012. évi terv saját vízbázis kiépítés költségével  

    ad:eFt 

Tétel megnevezése   Víz-és szennyvízszolgáltatás Fürdő szolgáltatás Ker.és egyéb 
szolgáltatás Társaság összesen 

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 850 055 20 175 99 800 970 030 
       - nettó árbevétel 826 135 16 875 79 800 922 810 
       - aktivált  saját teljesítmény     20 000 20 000 
       -egyéb bevétel 23 920 3 300 0 27 220 
                  ebből - önk.támogatás       0 
                           - kp.-i támogatás 12 000     12 000 
                           - egyéb  11 920 3300   15 220 
2.Anyagjell.ráford.összesen   534 875 17 642 46 190 598 707 
       -anyagköltség 158 987 10 230 41 580 210 797 
        -igénybevett szolg. 29 116 6 890 4 040 40 046 
        -egyéb szolgáltatás 14 493 522 50 15 065 
        - ELÁBÉ  332 279   520 332 799 
        - közvetített szolgáltatás         
3.Személyi jell.ráforditás 222 252 27 805 40 925 290 982 
        - bérköltség 162 475 20 195 30 600 213 270 
        -szeméyli jell.kifiz. 16 700 1 853 1757 20 310 
        -bérjárulékok 43 077 5 757 8 568 57 402 
4.Értékcsökkenési leírás 46 136 2 604 960 49 700 
5.Egyéb  ráfordítás 12 830 470 100 13 400 
6.KÖLTSÉGEK ÖSSZ. 816 093 48 521 88 175 952 789 
7.ÜZEMI TEV.EREDMÉNYE 33 962 -28 346 11 625 17 241 
8.PÉNZÜGYI MŰV.EREDMÉNYE       -3 295 
9.SZOKÁSOS VÁLL.EREDM.       13 946 
10.RENDKÍVÜLI EREDMÉNY       -100 
11.ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY       13 846 
      
Ózd, 2011.12.14.     
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Ózdi Vízmű Kft     3. melléklet 

PÉNZÜGYI TERV 
 

2012. év  

 
adatok eFt-ban 

Tervezett 

Kiadások Hó Nyitó 
készpénz 

Bevételek Önkorm. 
Tám.  

Közp. 
tám.  

Össz. 
Bevétel 

Víz Egyéb 

Záró 
készpénz 

01. 16 967    99 580    0    0    99 580    46 000    51 100    19 447    

02. 19 447    98 700    0    0    98 700    55 000    51 600    11 547    

03. 11 547    95 600    0    0    95 600    51 000    53 200    2 947    

04. 2 947    98 100    0    0    98 100    53 000    52 500    -4 453    

05. -4 453    99 750    0    0    99 750    53 000    51 050    -8 753    

06. -8 753    102 300    0    0    102 300    61 000    51 300    -18 753    

07. -18 753    104 500    0    0    104 500    55 000    53 400    -22 653    

08. -22 653    106 500    0    12 000    118 500    56 000    50 050    -10 203    

09. -10 203    109 500    0    0  109 500    61 000    52 700    -14 403    

10. -14 403    108 000    0    0    108 000    49 000    50 700    -6 103    

11. -6 103    102 700    0    0    102 700    25 000    50 400    21 197    

12. 21 197    98 800    0    0  98 800    28 000    52 100    39 897    

Összesen: 1 224 030    0    12 000    1 236 030    593 000    620 100    39 897    

 
Ózd, 2011. december 14. 
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Ózdi Vízmű Kft.     4. melléklet 

PÉNZÜGYI TERV 

 

2012. év  

saját vízbázis költségével 
adatok eFt-ban 

Tervezett 

Kiadások Hó Nyitó 
készpénz 

Bevételek Önkorm. 
Tám.  

Közp. 
tám.  

Össz. 
Bevétel 

Víz Egyéb 

Záró 
készpénz 

01. 16 967    99 580    0    0    99 580    46 000    51 100    19 447    

02. 19 447    98 700    0    0    98 700    55 000    51 600    11 547    

03. 11 547    95 600    0    0    95 600    51 000    53 200    2 947    

04. 2 947    98 100    0    0    98 100    53 000    52 500    -4 453    

05. -4 453    99 750    0    0    99 750    53 000    51 050    -8 753    

06. -8 753    102 300    0    0    102 300    61 000    51 300    -18 753    

07. -18 753    104 500    0    0    104 500    55 000    53 400    -22 653    

08. -22 653    106 500    0    12 000    118 500    56 000    50 050    -10 203    

09. -10 203    109 500    0    0    109 500    61 000    52 700    -14 403    

10. -14 403    108 000    0    0    108 000    49 000    53 495    -8 898    

11. -8 898    102 700    0   0    102 700    17 099    50 400    26 303    

12. 26 303    98 800    0    0    98 800    16 387    52 100    56 616    

Összesen: 1 224 030    0    12 000    1 236 030    573 486    622 895    56 616    

 
Ózd, 2011. december 14. 

 
 

-.-.- 
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11/b.) napirend 
Javaslat a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás fajlagos költségtérítésére 

vonatkozó központi támogatási igény bejelentésére 
 
Fürjes Pál néhány szóban összefoglalva ismerteti az előterjesztés tartalmát. Minden 
évben lehetőség van központi támogatási igény bejelentésére. Ebben a határozati 
javaslatban a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, jelentse be a támogatási 
igényt. Kéri a bizottsági véleményt. 
 
Vitális István közli, a testületi ülést megelőző rendkívüli Pénzügyi és Gazdasági 
bizottsági ülésen megtárgyalták és egybehangzóan elfogadásra javasolják a határozati 
javaslatot. 
 
Fürjes Pál szavazásra kéri a Képviselő-testületet. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
313/2011.(XII.22.) KH határozata 

a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás fajlagos költségtérítésére vonatkozó 
központi támogatási igény bejelentéséről 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
A lakossági vásárolt víz- és csak ivóvíz szolgáltatás fajlagos költségtérítésére vonatkozó 
központi támogatási igény bejelentéssel a Képviselő-testület egyetért. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási igény bejelentésre a 
szükséges intézkedést tegye meg. 
 
Felelős: előkészítésért: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője 
     aláírásért: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

-.-.- 
 

A 12.) napirend tárgyalására zárt ülésen kerül sor, melynek anyagát külön jegyzőkönyv 
tartalmazza.  
 

13/a.) napirend 
Javaslat a 87/KH/2011. (IV.21.) határozat módosítására 

 
Fürjes Pál kérdése az előterjesztő felé, van-e szóbeli kiegészítése? 
 
Turiné Orosz Margit hozzászólásában elmondja, az eredetileg megjelölt pályázati célhoz 
képest néhány módosulást tartalmaz a határozati javaslat. A Lajos Árpád Honismereti Kör 
Lakóhelyünk Ózd honismereti évkönyv 19. számának nyomdaköltségére kérte a civil 
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keretet, ugyanerre költené, de 2012-ben. Az ÓMI zenés színház 5 éves jubileumi gálaest 
megrendezésére megnyert összegét szeretné átvinni 2012. évre a Camponai szerelmesek 
című zenés vígjáték díszletköltségére. Az Aranygyűszű Díszítőművészeti Szakkör az 
alkotó munka támogatására, a kézimunkák zsűrizésére szeretné költeni a támogatást a 
jövő esztendőben. Az Ózd Városi Vegyeskar a Jászberésznyi és a Rozsnyói Kulturális és 
Kórustalálkozó helyett a Rimaszombati Kórustalálkozóra, illetve fellépő ruhák vásárlására 
költené a megnyert összeget. Kéri a Képviselő-testületet, hogy az eredetileg megállapított 
támogatási összeg megváltoztatása nélkül hagyja jóvá a fentiek szerinti pályázati célok 
támogatását. Egyúttal civil tanácsnoki minőségében megköszöni a civil szervezetek egész 
éves munkáját.  
 
Fürjes Pál kéri a bizottságok véleményét. 
 
Obbágy Csaba az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság nevében megköszöni a Civil 
tanácsnok asszonynak a 2011. évben végzett munkáját. Bizottsága az előterjesztést 
megtárgyalta és egyhangúlag támogatta. 
 
Dr. Bélteczki János elmondja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság is megtárgyalta és 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nevében egybehangzóan elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
Fürjes Pál szavazásra kéri a Képviselő-testületet. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
315/2011.(XII.22.) KH határozata 

a 87/KH/2011.(IV.21.) határozat módosításáról 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület a 87/KH/2011. (IV.21.) határozat 1. mellékletében jóváhagyott 
támogatás felhasználását a következő pályázati célok megvalósítására engedélyezi: 
Pályázó szervezet megnevezése Pályázati cél 
Lajos Árpád  
Honismereti Kör 

Lakóhelyünk Ózd c. honismereti évkönyv 
19. számának kiadatási és nyomda-költségeire 2012. évben 

ÓMI Zenés Színház Anconai Szerelmesek c. zenés vígjáték 
díszletköltségei 

Aranygyűszű Díszítőművészeti 
Szakkör 

Kézimunkák zsűriztetési díja 

Ózdi Városi 
Vegyeskar 

Rimaszombati kórustalálkozón való részvétel, ill. fellépőruhák 
vásárlása 
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A 87/KH/2011. (IV.21.) határozat jelen módosítással nem érintett rendelkezései 
hatályukban változatlanul fennmaradnak. 
 
Felelős: Civil tanácsnok 
  OMSO vezetője 
  ÓMI igazgatója 
 
Határidő: azonnal 

-.-.- 
 

13/b.) napirend 
Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására 

 
Fürjes Pál kéri a bizottsági véleményt. 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nevében egybehangzóan elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
Fürjes Pál szavazásra kéri a Képviselő-testületet. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
316/2011.(XII.22.) KH határozata 

alapítvány támogatásának jóváhagyásáról 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi alapítvány lakóterületi céltartalékból történő 
támogatását.  
 
Összefogás az Ózdi Nemzetőr Úti Óvoda  
Gyerekeiért Alapítvány         80.000 Ft 
  
Felelős: Pénzügyi osztályvezető 
Határidő: Támogatási megállapodás megkötését követően 
 

-.-.- 
 

Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Tóth Pál bizottsági elnöknek. 
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14.) napirend 
Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére 

 
Tóth Pál, mint az Ügyendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke közli, a 2012. évi 
munkatervet megtárgyalták és egybehangzóan elfogadásra javasolják. 
Kéri szavazzanak az előterjesztésre vonatkozóan. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
317/2011.(XII.22.) KH határozata 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkatervéről 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti előterjesztést 
megtárgyalta és a következő határozatot hozta: 
 
1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. mellékletét 

képező 2012. évi munkatervet elfogadja. 
 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a munkatervben megjelölt 

ülésnapok, napirendi javaslatok indokolt esetben történő átütemezésére. 
 
 
3) A Polgármester - szükség szerint, tájékoztató formájában – a képviselő-

testületi ülések napirendjei keretében tájékoztatást ad a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, 
valamint az ülések között eltelt időszak fontosabb intézkedéseiről, jelentősebb 
eseményeiről.  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
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    1. melléklet a 317/2011. (XII. 22.) KH határozathoz  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2012. évi munkaterve  

 
J A N U Á R  19 . 

 
1.)  Javaslat az Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi 

sportszervezetek támogatásának pályázati kiírására 
Előterjesztő:  Oktatási, Kulturális  és Sport Bizottság Elnöke 

 
A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 
 

2.) Tájékoztató az Ózdi Kerékpáros Egyesület tevékenységéről 
 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
 Meghívott: Ózdi Kerékpáros Egyesület elnöke 
 

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap 

 
 

F E B R U Á R   16. 
 
1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  ……./2012. (….) 

önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének 
jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Polgármester 

 Meghívott:     Nagy-Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló 

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

   
2.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2012. (…..) önkormányzati 

rendelete a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 8/2001. (IV.02.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: Polgármester 
 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági, valamint 
az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére 
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3.) Javaslat közoktatási intézmények átszervezésére vonatkozó szándéknyilatkozatra 
Előterjesztő:  Polgármester  
Meghívottak:  érintett intézményvezetők 
 

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottságát, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottságát, 
a Pénzügyi és Gazdaság Bizottságát, valamint a Lakásügyi és 
Esélyegyenlőségi Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 
 

4.)  Tájékoztató Ózd Város Önkormányzatának egységes vagyonbiztosításáról 
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

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

 
5.) Tájékoztató az Ózdi Művelődési Intézmények „Olvasó” 2011. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 
 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
 Meghívottak: Pappné Szalka Magdolna ÓMI igazgatója 
   ÓMI Gazdaságvezető 
 

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

6.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi közbeszerzési 
eljárásairól 

 Előterjesztő: Polgármester 
 
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére  
 

7.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata által 2011. évben szervezett 
közfoglalkoztatási programokról 
Előterjesztő: Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke 

 
A Képviselő-testület felkéri az Egészségügyi és  Szociális 
Bizottságát, a Pénzügyi és Gazdaság Bizottságát, valamint a 
Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottságát az előterjesztés 
előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 
 
8.) Tájékoztató a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről 
 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
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 Meghívott:  Fiedler Ottó Sportegyesület elnöke 
 

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére  

 
Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap 

 
M Á R C I U S   20.  

 
1.) Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Meghívottak: Szabó Gáborné könyvvizsgáló 

   Felügyelő Bizottság elnöke 
 

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

 
2.) Javaslat az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
Meghívottak: Szabó Gáborné könyvvizsgáló 

    Felügyelő Bizottság elnöke 
 

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

3.) Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének 
elfogadására 
Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője  

 Meghívottak: Nagy Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló 
   Felügyelő Bizottság elnöke 

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

4.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására 
 Előterjesztő: Polgármester 

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

5.) Javaslat a 2012. évi városi imázs keret felosztására 
 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
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 Meghívott: Holló Veronika közművelődési szakreferens 
 

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

 
6.) Javaslat a társadalmi sportegyesületek 2012. évi önkormányzati pályázati 

támogatására 
 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
  

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

 
7.) Beszámoló a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2011. évi 

tevékenységéről, a városüzemeltetési feladatok teljesítéséről 
Előterjesztő:  Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény  

intézményvezetője 
 

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

 
8.) Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás 2011. II. félévi működéséről 
Előterjesztő: Polgármester 
Meghívottak: Társulási Tanács Elnöke 

    Suszter Sándor ÓHG Kft. ügyvezetője 
 

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

 
Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap 

 
Á P R I L I S   19. 

 
1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……./2012. (….) önkormányzati 

rendelete Ózd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének teljesítéséről 
Előterjesztő: Polgármester 
Meghívott:   Nagy-Sándorné Havelant Erika  könyvvizsgáló 

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

2.) Javaslat a 2011. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználására 
Előterjesztő: Polgármester 
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A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát, Egészségügyi és Szociális Bizottságát, valamint a 
Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottságát az előterjesztés 
előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 
3.) Javaslat „Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntetés adományozására 
 Előterjesztő: Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke 

 
A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 
Rendészeti Bizottságát és a bizottsági elnököket az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 
4.) Javaslat a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató 

elfogadására és a 2012. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervre 
Előterjesztő:  Polgármester 
Meghívottak:  Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője 

Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény  vezetője 
      Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
 

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

 
5/a.) Beszámoló az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről 

Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás 
jóváhagyására, a 2012. évi gazdálkodás feltételeinek meghatározására 
Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője  
Meghívottak: Horváthné Vámos Mária könyvvizsgáló 
   Felügyelő Bizottság elnöke 
 

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

 
5/b.) Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2012. évi üzleti tervének 

elfogadására 
Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője  
Meghívott:  Felügyelő Bizottság elnöke 

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

 
6/a.)  Beszámoló az ÓZDINVEST Kft. 2011. évi tevékenységéről 

Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás 
jóváhagyására 
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Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
Meghívottak:  Szabó Gáborné könyvvizsgáló 
   Felügyelő Bizottság elnöke 
 

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

6/b.) Javaslat az ÓZDINVEST Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadására 
Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
Meghívott:  Felügyelő Bizottság elnöke 

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

 
7.) Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól 
 Előterjesztő: Jegyző 
 Meghívott: Belső Ellenőrzési Csoport vezetője 
 

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

 
8.) Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság 2011-ben végzett munkájáról 

Előterjesztő: Dr. Varga László Ózdi Rendőrkapitányság vezetője   
 
A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 
Rendészeti Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére   
 

9.) Tájékoztató Ózd város 2011. évi egyszerűsített költségvetési beszámolójának 
könyvvizsgálatáról 
Előterjesztő: Polgármester 
Meghívott:   Nagy-Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló 

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

 
10.) Tájékoztató a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által 2011. évben Ózd 

város lakossága részére nyújtott szociális ellátásokról  
Előterjesztő: Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ vezetője 

 
A Képviselő-testület felkéri az Egészségügyi és Szociális 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 
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11.) Tájékoztató a Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény által 2011. évben Ózd város 
lakossága részére nyújtott gyermekjóléti ellátásokról  
Előterjesztő: Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény vezetője 

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

12.) Tájékoztató az Ózd Városi Sportegyesület tevékenységéről 
 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
 Meghívott: Ózd Városi Sportegyesület elnöke és ügyvezetője  
 

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
 
Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap 

 
M Á J U S 17. 

 
1.) Javaslat a közoktatási intézmények átszervezésére 

Előterjesztő: Polgármester  
 

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottságát, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottságát,  
a Pénzügyi és Gazdaság Bizottságát, valamint a Lakásügyi és 
Esélyegyenlőségi Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
2.) Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. 

évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására 
 Előterjesztő:   Jegyző 

Meghívott: Barczi Orsolya Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény vezetője 
 
A Képviselő-testület felkéri az Egészségügyi és Szociális, 
valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére   

 
3/a.) Beszámoló az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2011. évi tevékenységéről  

Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás 
jóváhagyására 
Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Meghívottak: Szabó Gáborné könyvvizsgáló 

   Felügyelő Bizottság elnöke 
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A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

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

Önkormányzata részére 
Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Meghívottak: Szabó Gáborné könyvvizsgáló 

    Felügyelő Bizottság elnöke 
 

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

 
 
 
 
4.) Beszámoló az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2011. évi tevékenységéről 

Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
Meghívottak:  Szabó Gáborné könyvvizsgáló 

   Felügyelő Bizottság Elnöke 
 

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

 
5/a.) Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2011. évi tevékenységéről 
 Javaslat a mérleg megállapítására és eredmény-kimutatás jóváhagyására 

Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője   
 Meghívottak: Nagy Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló 
  Felügyelő Bizottság elnöke 
 

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

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

Város Önkormányzata részére 
Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Meghívottak: Nagy Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló 

   Felügyelő Bizottság elnöke 
 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 
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6.) Tájékoztató a lakáscélú, illetve nem lakáscélú helyiségek üzemeltetésének, 
vagyonkezelésének 2011. évi tapasztalatairól 
Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

 
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági, 
valamint a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
7.) Tájékoztató a települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatási szerződés 

végrehajtásáról 
Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője  

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

 
8.) Tájékoztató az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről 
 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
 Meghívott: Ózdi Kézilabda Club elnöke  
   Ózdi Kézilabda Club ügyvezetője 
 

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tízedik nap 

 
 

MÁJUS UTOLSÓ VAGY J Ú N I U S első  hete 
 

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

J Ú N I U S   21.  
 
1.) Javaslat a közoktatási intézményekben 2012/2013-as tanévben/nevelési évben 

indítható tanulócsoportok/óvodai csoportok számának meghatározására 
 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
  

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottságát, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát, valamint a 
Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottságát az előterjesztés 
előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 
2.) Javaslat az Ózdi Művelődési Intézmények intézményvezető megbízására történő 

pályázat kiírására 
Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
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A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
3.) Beszámoló az egészségügyi közfeladat-ellátás működtetésbe adása óta eltelt 

időszakban a Szolgáltatási és Vagyonkezelési Szerződésekben foglalt feladatok 
teljesítéséről 
Előterjesztő:  Almási Balogh Pál Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. 

cégvezető, főigazgató, főorvosa 
Meghívottak: Medcenter Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 Felügyelő Bizottság elnöke 
 EDDSZ Ózdi Körzetközponti Alapszervezet elnöke 
 Üzemi Tanács elnöke 

 
A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát, Egészségügyi és Szociális Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére. 

 
4.) Beszámoló a Közterület-felügyelet munkájáról 
 Előterjesztő: Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke 
 Meghívott:  Közterület-felügyelet  vezetője 
 

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

 
5.) Tájékoztató az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 2011. évi 

tevékenységéről 
Előterjesztő: Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 

Kuratóriumának elnöke 
Meghívott: Kóczián Tamás Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 

ügyvezetője 
 
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
6.) Tájékoztató a térség – kiemelten Ózd város – 2011. évi munkaerő-piaci helyzetéről, 

továbbá a foglalkoztatási eszközrendszerekről 
 

Előterjesztő:  B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Ózdi 
Kirendeltség vezetője 

Meghívottak: B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Igazgatója 
  B.A.Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ózdi Kirendeltségének 

vezetője 
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A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap 
 

KÖZMEGHALLGATÁS 
 

J Ú L I U S   19. 
 
1.) Javaslat Ózd város helyi autóbusz közlekedése működtetésével kapcsolatos döntés 

meghozatalára 
Előterjesztő:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

 
A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére. 
 

Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap 
 
 

S Z E P T E M B E R   20. 
 
1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2012. (…….) 

önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 
…./2012. (……) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

 
2.) Tájékoztató Ózd város 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
 Előterjesztő: Polgármester 
 

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

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

adományozására 
 Előterjesztő: Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke 

 
A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 
Rendészeti Bizottságát és a bizottsági elnököket  az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 
4.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési munkatervének 

jóváhagyására 
 Előterjesztő: Jegyző 
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A Képviselő-testület felkéri a Ügyrendi, Igazgatási és 
Rendészeti Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
 

5.) Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás 2012. I. félévi működéséről 
Előterjesztő: Polgármester 
Meghívottak: Társulási Tanács elnöke 

    Suszter Sándor ÓHG Kft. ügyvezetője 
 

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

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

feladatairól, pénzügyi helyzetéről 2012. augusztus 31-ig 
 
 Előterjesztő: Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

 
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát, valamint a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
7.) Tájékoztató a 2012/2013-as tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól 
 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
  

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport, 
valamint a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 
8.)  Tájékoztató az Ózdi Súlyemelő és Fitness Club tevékenységéről 

Előterjesztő: Oktatási, Kulturális  és Sport Bizottság Elnöke 
Meghívott:    Ózdi Súlyemelő és Fitness Club Elnöke 

 
A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap 

 
O K T Ó B E R 18. 

 
1.) Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2012/13. évi téli 

felkészülési programjára 
Előterjesztő:  Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény  

intézményvezetője 
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A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére. 
 

2.) Tájékoztató a települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatási szerződés 
végrehajtásáról 
Előterjesztő: Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője 

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

 
3.) Tájékoztató az Ózd Városi Férfi Teke Club tevékenységéről 
 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális  és Sport Bizottság Elnöke 
 Meghívott:    Ózd Városi Férfi Teke Club Elnöke 
 

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap 
 

N O V E M B E R  15. 
 

1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012. (….) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez 
tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló 19/2004. (IV.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

 
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági, az 
Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti, valamint a Lakásügyi és 
Esélyegyenlőségi Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 

 
2.) Javaslat Ózd város 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadására 

Előterjesztő: Polgármester 
 

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

 
3.) Tájékoztató Ózd város 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről 

Előterjesztő: Polgármester 
 
A Képviselő-testület felkéri valamennyi bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére 
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4.)  Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény válságtervére a 2012/13. 
évi téli rendkívüli hóhelyzet esetére  
Előterjesztő:  Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény  

intézményvezetője 
 

A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére. 

 
5.) Javaslat a vagyonkezelésbe adott víziközmű vagyonon 2013. évben elvégzendő 

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

 Meghívott:  Felügyelő Bizottság Elnöke 
 

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

 
6.) Javaslat a vagyonkezelésbe adott nem lakáscélú helyiségek 2013. évi felújítási 

tervének elfogadására 
Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

 
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági, valamint 
a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottságát az előterjesztés 
előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 
7.) Javaslat az Ózdi Művelődési Intézmények intézményvezetői megbízására 

Előterjesztő:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
 Meghívottak: Pályázók 
 

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 

 
8.) Beszámoló az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről 
 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
 Meghívott: Ózdi Művelődési Intézmények igazgatója 
   Ózdi Művelődési Intézmények gazdaságvezetője 
 

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

9.) Tájékoztató az Ózd Város Önkormányzata által biztosított egészségügyi 
alapellátásról 
Előterjesztő: Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke 

 
A Képviselő-testület felkéri az Egészségügyi és  Szociális 
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Bizottságát, a Pénzügyi és Gazdaság Bizottságát, valamint a, 
Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottságát az előterjesztés 
előzetes megtárgyalására és véleményezésére 
 

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

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottságát az előterjesztés előzetes megtárgyalására és 
véleményezésére 
 

Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap 
 

D E C E M B E R   20.  
 
1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012.(….) önkormányzati 

rendelete Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló ……/2012. 
(….) számú önkormányzati rendelet módosításáról  

 Előterjesztő: Polgármester 

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

 
2.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2012. (…..) önkormányzati 

rendelete a víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 6/1994. (III. 12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági, valamint 
az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 
3.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2012. (….) önkormányzati 

rendelete a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 33/2001. 
(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági, valamint 
az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 
4.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2012. (…..) önkormányzati 

rendelet a köztisztasággal és települési szilárd hulladékkal összefüggő 
tevékenységről szóló 1992. évi 16. önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője 

 Meghívott: Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. könyvvizsgálója  
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A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági, valamint 
az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére 
 

5.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012. (…) önkormányzati 
rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról 
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
Meghívottak: Borsod Volán Személyszállítási ZRt. igazgatója 

    Borsod Volán Személyszállítási ZRt. területi igazgatója 
   Felügyelő Bizottság elnöke 
 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági, 
valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottságát az 
előterjesztés előzetes megtárgyalására és véleményezésére 

 
6.) Javaslat a vízterhelési díj áthárításának módjára 

Előterjesztő: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
 

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

7.) Javaslat a Képviselő-testület 2013. évi munkatervére 
 Előterjesztő: Polgármester 
 

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

 
8.) Javaslat a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező önkormányzati 

célok meghatározására 
 Előterjesztő:    Polgármester 

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

 
9.) Javaslat Ózd Város Önkormányzatának Közterület-felügyelete 

teljesítményértékelésének alapjául szolgáló célok meghatározására 
Előterjesztő: Polgármester 
Meghívottak: Közterület-felügyelet vezetője 

 
A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Igazgatási és 
Rendészeti Bizottságát az előterjesztés előzetes 
megtárgyalására és véleményezésére 
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10.) Tájékoztató az Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettség-vállalásaiból adódó tőke- 
és kamatfizetési kötelezettségek teljesíthetőségének feltételeiről  
Előterjesztő: Jegyző 
 

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

 
Az előterjesztés leadásának határideje: az ülést megelőző tizedik nap 
 

-.-.- 
 

15.) napirend 
Javaslat a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező önkormányzati célok 

meghatározására 
 

Tóth Pál, mint az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke közli, az előterjesztést 
megtárgyalták és egybehangzóan elfogadásra javasolják.  
Kéri szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

318/2011.(XII.22.) KH határozata 
a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározásáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület 2012. évre vonatkozóan az alábbi – köztisztviselői 
teljesítménykövetelmények alapját képező – célokat állapítja meg: 
 
A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási 
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatainak 
színvonalasabb ellátása érdekében tekintse kiemelt feladatának: 
 

1. A köznevelési törvényből, a helyi önkormányzatokról szóló törvényből, valamint a 
járási kormányhivatalok létrehozásából adódó átalakítási folyamatok előkészítését 
és végrehajtását, 

 

2. a helyi közfeladatok minőségi ellátását, 
 

3. az ügyintézésben a szolgáltató jelleg erősödését,  a polgárbarát igazgatás 
eszközeinek és módszereinek fokozott érvényesülését  (az ügyintézési határidő 
csökkentése, az ügyfelek teljes körű tájékoztatása, az ügyintézés törvényességi 
színvonalának emelése), 

 

4. az ügyfelek tehermentesítése érdekében a szervezeti egységek közötti 
kommunikáció javítását, 
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5. az Ózd Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeteként a feladatok folyamatos 
végrehajtását, a kistérségben lévő települési önkormányzatok közötti 
együttműködés erősítését, a központi támogatások és pályázati lehetőségek minél 
szélesebb körű kihasználását, 

 

6. a közigazgatási tevékenység informatikai megalapozását annak érdekében, hogy a 
közigazgatási eljárások elektronikus ügyintézésre is alkalmasak legyenek, 

 

7. a hivatal épületének tervszerű karbantartását, 
 

8. a még költséghatékonyabb üzemeltetés lehetőségeinek vizsgálatát, 
 

9. a hivatalon belüli információáramlás gyorsítása érdekében a belső honlap 
használatának ösztönzését. 

 
Mindezek végrehajtása érdekében: 

 
a) A rendelkezésre álló ismeretek birtokában meg kell kezdeni a felkészülést a 

köznevelési törvényből, a helyi önkormányzatokról szóló törvényből, valamint a 
járási kormányhivatalok létrehozásából adódó átalakítási folyamatok előkészítésére 
és végrehajtására. 

 
b) A helyi önkormányzati jogok gyakorlását elő kell segíteni az önkormányzati 

döntések megalapozott előkészítésével és a végrehajtás folyamatos ellenőrzésével, 
különösen a település- és gazdaságfejlesztéssel, a közszolgáltatások szervezésével 
és minőségi színvonalának emelésével, az Önkormányzat vagyonával való 
gazdálkodással, az intézményi vagyon állagának megóvásával, felújításával, 
valamint a város-image kedvező alakításával összefüggő feladatok ellátása terén. 

 
c) A kistérség összehangolt fejlesztésének előmozdítása – különösen a fejlesztési 

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

 
d) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének előkészítése és végrehajtása során 

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

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

számviteli fegyelem erősítésére, a vezetői ellenőrzés folyamatos biztosítására. 
 

f) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény és módosításainak alkalmazásával kapcsolatban törekedni kell az 
egységes joggyakorlat kialakítására. 

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

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

 
h) A hatósági ellenőrzési módszerek javításával, az ellenőrzések összehangoltabb 

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

 
i)  Folyamatosan figyelemmel kell kísérni és ki kell használni a központi és Európai 

Uniós források felhasználásában rejlő lehetőségeket. 
 

j) A hivatal iktatási és ügyiratkezelési rendszerének korszerűsítését figyelemmel kell 
kísérni. 

 
Felelős: Ózd Város Jegyzője 
Határidő: 2012. december 31. 

-.-.- 
 

16/a.) napirend 
Javaslat Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására 

 
Vitális István technikai, illetve tartalmi módosításokat kíván tenni. Az előterjesztésben 
sorszámozási problémák vannak. A tartalomjegyzéknél tévesen 2 db III. pont van. A 
szövegben pedig a II. fejezetnél 2 db 2. pont. Tartalmi jellegű módosítás: a második 2. 
pontból, amely a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjaira vonatkozik, 3. pont lesz. A 3.2-nél, 
a Bíráló Bizottság állandó tagjainál kiegészül egy 10. sorral a Szabályzat. Nevezetesen: a 
Bíráló Bizottság állandó tagja továbbá 2 fő, a Képviselő-testület egyedi határozatával 
megválasztott önkormányzati képviselő. Ezekkel a módosításokkal, illetve kiegészítésekkel 
együtt tárgyalta meg a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a napirendet, melyet egybehangzóan 
elfogadásra javasolnak.  
 
Fürjes Pál a módosításokkal együtt kéri figyelembe venni a határozati javaslatot. 
 
Tóth Pál szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
319/2011.(XII.22.) KH határozata 

Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról 
 

1. A Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát a 
határozati javaslat 1. melléklete szerinti tartalommal, 2012. január 1-jei hatályba 
lépéssel elfogadja. 

 
  Felelős:   Jegyző 
  Határidő:  2012. január 1.  
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2. A Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzatának 256/2011. (IX.15.) KH 
határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzatát 2011. december 31. napjával 
hatályon kívül helyezi.  
 
 Felelős:   Jegyző 
 Határidő:  2011. december 31. 
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Melléklet a 319/2011. (XII.22.) KH határozathoz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ózd Város Önkormányzatának 
 

Közbeszerzési Szabályzata 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hatályos: 
2012. január 1-től 
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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű és hatékony 
felhasználásának és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések 
során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget 
téve a közbeszerzési eljárások előkészítéséről, lefolytatásáról, belső ellenőrzésének felelősségi 
rendjéről, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi köréről 
és a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjéről az alábbi szabályzatot alkotja: 
 

 
I.  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
 
1. A Közbeszerzési Szabályzat hatálya 
 
1.1.  A Közbeszerzési Szabályzat hatálya Ózd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: 

Ajánlatkérő) a Kbt. hatálya alá tartozó árubeszerzéseire, szolgáltatás megrendeléseire, építési 
beruházásaira, valamint építési és szolgáltatási koncesszióira (a továbbiakban együttesen: 
közbeszerzés), továbbá tervpályázati eljárásaira terjed ki.  
 

1.2.  Az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal üzemeltetéséhez kapcsolódó közbeszerzésekre jelen 
szabályzatot kell alkalmazni. 
 

1.3.  Eseti közbeszerzési szabályzat szerint kell eljárni az alábbi esetekben: 
 

a) Amennyiben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság ajánlattevőként vesz részt 
Ajánlatkérő közbeszerzési eljárásában. 

b) Amennyiben Ajánlatkérő más ajánlatkérő javára meghatalmazás alapján folytat le 
közbeszerzési eljárást, vagy több ajánlatkérő közösen valósít meg közbeszerzést olyan 
módon, hogy Ajánlatkérőt hatalmazzák meg az eljárás lefolytatásával /Kbt. 21.§ (2)-(3)/.  

c) Keretmegállapodásos eljárás alkalmazásakor. 
 

1.4.  Az eseti közbeszerzési szabályzatot a Polgármester hagyja jóvá. 
 
2. Támogatással kapcsolatos szabályok  
 

2.1. Abban az esetben, ha támogatásra irányuló igény kerül benyújtásra, az igény elbírálása 
előtt, illetőleg a támogatási szerződés megkötése előtt a közbeszerzési eljárás megindítható, 
azonban erre a körülményre az ajánlattevők figyelmét az eljárást megindító dokumentumban 
fel kell hívni.  

 
2.2. Abban az esetben, ha a támogatásra irányuló igény nem kerül elfogadásra, úgy a Kbt. erre 

vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
3. Éves összesített közbeszerzési terv 
 
3.1. Ajánlatkérő éves költségvetésének elfogadását követően, legkésőbb a tárgyév március 31. 

napjáig, a költségvetésben foglaltak figyelembe vételével, el kell készíteni az Ajánlatkérő 
éves összesített közbeszerzési tervét. A tervet a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán 
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belül működő Beruházási Csoport (a továbbiakban: BCS) készíti elő és a Polgármester 
hagyja jóvá.          
        

3.2. Az éves összesített közbeszerzési tervben rögzíteni kell legalább az alábbiakat: 
 

a) a tervezett közbeszerzés tárgyát, 
b) a tervezett eljárás típusát, 
c) a közbeszerzés megkezdésének tervezett időpontját, 
d) a közbeszerzés pénzügyi forrását, 
e) a közbeszerzés becsült értékét (ÁFA nélkül). 
 
3.3.   A közbeszerzési eljárás az éves összesített közbeszerzési terv alapján - Ajánlatkérő által 

előre nem látható okból előállt változás esetében a tervtől eltérően is - indítható. A tervben 
nem szereplő, vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzés esetén a tervet 
az ilyen igény, vagy változás felmerülésekor haladéktalanul módosítani kell, megjelölve a 
módosítás indokát is.  
 

3.4.   A módosított közbeszerzési tervet a BCS készíti el és a Polgármester hagyja jóvá. 
 
3.5. A közbeszerzési terv összeállításához felelős adatszolgáltatók a Polgármesteri Hivatal 

szervezeti egységeinek vezetői, a tervezett vagy folyamatban lévő projektek kijelölt 
felelősei, támogatásból megvalósuló beszerzések esetén a kijelölt projektmenedzser. 

 
3.6.   Az adatszolgáltatók felelnek: 

 
a) Azért, hogy az éves közbeszerzési terv összeállításához szükséges, 3.2. pont szerinti 

ismert adatok legkésőbb az adott költségvetési év február 15-ig, a terv elkészítéséhez 
szükséges részletezettségben a BCS részére átadásra kerüljenek. 
 

b) Azért, hogy - felmerülésük esetén - a közbeszerzési terv módosításához szükséges, 3.2. 
pont szerinti adatok és a módosítás indokolása a következő rendes testületi ülésre történő 
postázást megelőzően a BCS részére átadásra kerüljön. Az adatszolgáltatási határidőtől 
csak rendkívüli esetben lehet eltérni. 

 
c) Az adatszolgáltatásban foglalt tartalmak, így különösen a beszerzés tárgya és a becsült 

érték megfelelőségéért, teljeskörűségéért. 
 
3.7.    A közbeszerzési tervet és annak módosításait az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. 

A közzétételről a BCS gondoskodik. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő 
évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. 

 
3.8. A közbeszerzési tervet öt évig meg kell őrizni, a megőrzésről a BCS gondoskodik. 
 
 

II. 
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK 

 
 
1. Beruházási Csoport 
 
1.1. A közbeszerzési eljárás lefolytatása a BCS feladata. 
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1.2. Amennyiben a beszerzés tárgya szerinti, vagy egyéb a Kbt-ben definiált szakértelem hiánya                                                                                                                                                                                            

merül fel, a Pénzügyi Osztály vezetőjének javaslatára a jegyző a BCS tagjait - eseti jelleggel 
- a hiányzó szakértelmet biztosító önkormányzati munkatársakkal egészítheti ki. Ebben az 
esetben a BCS-be így bevont munkatárs a bevonása szerinti eljárásokban az általa nyújtott 
szakértelem nyújtásával, teljes körűen osztozik a BCS részére előírt feladatok elvégzésében, 
illetve felelősségi körök vállalásában. A szakértelem BCS-n belüli biztosítása mellőzhető, 
amennyiben azt a Bírálóbizottság (a továbbiakban: BB) tagja biztosítja az adott eljárás 
előkészítése és lebonyolítása során. 

 
1.3. A BCS feladata: 

a) A beszerzés tárgyának, értékének, sajátosságának és egyéb, az eljárást befolyásoló 
körülményeknek a figyelembe vételével javaslatot tesz az alkalmazni kívánt 
közbeszerzési eljárás fajtájára. 

b) A konkrét eljárás előkészítése során a részvételi/ajánlati felhívás tervezete és az ahhoz                  
kapcsolódó dokumentáció összeállítása, a BB-vel együttműködve. 

c) A BB jóváhagyását követően intézkedik a hirdetmények közzétételéről, megküldéséről, 
d) A dokumentációt az ajánlattevők rendelkezésre bocsátja. 
e) A dokumentáció módosítása esetén gondoskodik annak közzétételéről. 
f) Az ajánlatok elkészítése érdekében írásban feltett kérdésekre, az érintett szakterülettel 

folytatott egyeztetést követően megküldi a válaszokat. 
g) Előkészíti az ajánlatok értékelését és közbeszerzési szakmai segítséget nyújt a BB 

munkájához. 
h) Az ajánlatok elbírálását követően a nyertes ajánlattevővel való kapcsolatfelvétel, a 

szerződések előkészítése, hiányzó dokumentumok, igazolások bekérése, a szerződés 
közzététele. 

i) A szerződések teljesítését/ részteljesítését követően a kifizetések előkészítése. 
j) A szerződések teljesítése, részteljesítése, módosítása esetén a közbeszerzési 

hirdetmények és tájékoztatók megjelentetése. 
 
2. Megbízott szakértő 
 
2.1.  A közbeszerzési eljárásba a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben 

szereplő hivatalos közbeszerzési tanácsadót és/vagy egyéb szakértőt (továbbiakban: 
megbízott szakértő) lehet bevonni. A megbízott szakértő feladatát szerződésben egyértelműen 
rögzíteni kell. A megbízott szakértő és a BCS az eljárás alatt egymás folyamatos 
tájékoztatására köteles. A kapcsolattartásról a megbízott szakértővel kötött szerződésben 
rendelkezni kell. 

 
2.2.  Megbízott szakértő igénybevétele esetében a BCS feladatait a megbízott szakértő látja el, 

a BCS feladata ebben az esetben a kapcsolattartás, a dokumentációk egyeztetése. 
 
3. Közbeszerzési Bírálóbizottság  
 
3.1. Az ajánlati/részvételi felhívás és a dokumentáció jóváhagyása, továbbá az ajánlatok 

elbírálása a BB feladata. 
 

3.2. A BB állandó tagjai: 
 
3.2.1. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 
3.2.2. Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság Elnöke 
3.2.3. Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
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3.2.4. Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság Elnöke 
3.2.5. Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke 
3.2.6. Jegyző 
3.2.7. Aljegyző 
3.2.8. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője 
3.2.9. Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályának vezetője 
3.2.10. A BB állandó tagja továbbá két fő, a Képviselő-testület egyedi határozatával 

megválasztott önkormányzati képviselő. 
 
3.3. A BB beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező eseti tagját a BB Elnöke bízza 

meg az eljárásban részvételre. Az eljárásba így bevont megbízott BB tag a bevonása szerinti 
eljárásokban az általa nyújtott szakértelem nyújtásával, teljes körűen osztozik a BB részére 
előírt feladatok elvégzésében, illetve felelősségi körök vállalásában. A megbízott tag 
részvétele mellőzhető, amennyiben a szakértelmet a BB egy állandó tagja biztosítja az adott 
eljárás előkészítése és lebonyolítása során. 
 

3.4. A BB tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ. A BB akkor határozatképes, ha 
tagjainak többsége jelen van. A döntéseket egyszerű szótöbbséggel hozzák, 
szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.  

 
3.5. A BB munkáját ülésein végzi, melyről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvhöz mellékelni 

kell a BB írásbeli szakvéleményét és a tagok indokolással ellátott bírálati lapjait, valamint a 
döntéshozatali záradékot.  

 
3.6. A BB ülésén a BCS egy tagja és a megbízott szakértő konzultációs jelleggel, szavazati jog 

nélkül részt vesz és ellátja az adminisztratív feladatokat. 
 
3.7. A BB ülését összehívó meghívót elektronikus úton kell kiküldeni úgy, hogy azt a 

meghívottak az ülés előtt legalább 3 munkanappal megkapják. 
 
3.8. Európai Uniós támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások esetében a BB 

összetételére az irányadó külön jogszabály rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni kell.  
 

3.9. A BB állandó tagjait havi tiszteletdíj illeti meg, melynek mértéke a köztisztviselői 
illetményalap 2,5-szerese. A Döntéshozó díjazás szempontjából az állandó BB tagokkal egy 
elbírálás alá esik. 

 
4. Döntéshozó  
 
4.1. Az eljárás eredményéről illetve eredménytelenségéről, a nyertes ajánlattevő személyéről a 

Polgármester dönt.  
 
4.2. A BB döntési javaslatát a BB Elnöke terjeszti a Döntéshozó elé.  
 

III.  
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSANAK SZABÁLYAI  

 
1. A közbeszerzési eljárás előkészítése 
 
1.1. A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok 

értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az 
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eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek megfelelő - a közbeszerzés tárgya 
szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi - szakértelemmel kell rendelkezniük. 
 

1.2. A részvételi / ajánlati felhívás tervezeteket és a dokumentáció tervezett feltételeit a BCS 
készíti elő és a BB hagyja jóvá. Támogatásból megvalósuló beszerzések esetén a kijelölt 
projektmenedzser a BB jóváhagyását megelőzően a pályázattal való megfelelés 
szempontjából véleményezi a tervezeteket. 

 
1.3. Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetében az ajánlattételre felhívni kívánt 

szervezetekről, személyekről a BB javaslatára a Polgármester dönt. 
 
1.4. Ha a részvételi / ajánlati határidő letelte előtt a felhívás vagy a dokumentáció érdemi 

módosítása, hiánypótlása válik szükségessé, a BCS által előkészített módosított hirdetményt 
a BB hagyja jóvá.  

 
2.        Az ajánlatok felbontása 
 
2.1. Az ajánlatok felbontásával kapcsolatos feladatok ellátását a BCS végzi. Feladata és 

felelőssége a részvételi jelentkezések és az ajánlatok felbontása, és azok jogszabály szerinti 
tartalmának a bontási eljáráson történő ismertetése. 

  

2.2. A BCS feladata a bontási eljárás, illetve a bontási eljáráson elhangzottak jegyzőkönyvezése, 
továbbá a jegyzőkönyvnek a Kbt-ben előírt határidőn belül valamennyi részvételre 
jelentkező és ajánlattevő részére történő kézbesítése.  
 

2.3. Megbízott szakértő igénybevétele esetében lehetőség van az ajánlatok megbízott szakértő 
székhelyén történő felbontására. Ebben az esetben a 2.1. és a 2.2. pontban ismertetett 
feladatok és az azokból eredő felelősség a megbízott szakértőt terhelik. 

 
3. A részvételi jelentkezések/ajánlatok értékelése 
 
3.1. A részvételi jelentkezések/ajánlatok értékelésének keretében a BCS a BB-vel 

együttműködve elvégzi a részvételi jelentkezések/ajánlatok tartalmi és formai ellenőrzését, 
továbbá annak vizsgálatát, hogy azok megfelelnek-e a felhívásban, a dokumentációban és 
a jogszabályban meghatározott feltételeknek. 
 

3.2. A BCS a felhívásban foglaltak alapján, valamennyi részvételre jelentkező/ajánlattevő 
számára azonos feltételekkel - a Kbt. rendelkezései szerint - gondoskodik a hiánypótlási 
felhívás összeállításáról, és annak megküldéséről.  
 

3.3. A BCS a BB-vel együttműködve gondoskodik a hiánypótlási felhívás alapján beérkezett 
iratok, dokumentumok tartalmi, formai ellenőrzéséről. 
 

3.4. A BCS elvégzi a részvételre jelentkező/ajánlattevő felé a Kbt. rendelkezései szerinti 
további tisztázó levelezést különösen az alábbi esetekben (amennyiben ez a bírálat során 
szükségessé válik): 

 
a) nem egyértelmű kijelentésekre való rákérdezés 
b) irreális ajánlati elemre való rákérdezés 
c) számítási hibák javítása 
d) formai hibák ajánlatkérő általi javítása 
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3.5. Tárgyalásos eljárás esetén a BB feladata a tárgyalások lefolytatása az ajánlattevőkkel. A 
tárgyalás levezetéséről a BCS gondoskodik. A tárgyalás során elhangzottakról a BCS 
jegyzőkönyvet állít ki. 
 

3.6. A BB a részvételi jelentkezésekről és ajánlatokról - a BCS bevonásával - részletes 
összefoglaló értékelő anyagot készít, amely tartalmazza a Döntéshozó részére a döntési 
javaslatot. 
 

3.7. Ha a felhívásban előírt időpontra a részvételi jelentkezéseket, illetve ajánlatokat elbírálni 
nem lehet, a BB elnöke a rendelkezésre álló határidőt egy alkalommal 
meghosszabbíthatja. 

 
3.8.  Az elbírálási határidő meghosszabbításáról és annak indokairól szóló tájékoztatás 

 megküldéséről, továbbá ha szükséges, az ajánlattevők ajánlati kötöttsége fenntartására 
 vonatkozó nyilatkozatának bekéréséről a BCS gondoskodik. 

 
4. Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről 

 
4.1. A BCS köteles a részvételre jelentkezőt/ajánlattevőt írásban tájékoztatni a részvételi 

szakasz/eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, a részvételre 
jelentkező/ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának 
megállapításáról, a részvételi jelentkezés/ ajánlat egyéb okból történt érvénytelenné 
nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a 
lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. 
 

4.2. A BCS a részvételi jelentkezések/ajánlatok elbírálásának befejezésekor a 4.1. szerinti 
tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden részvételre jelentkező/ajánlattevő részére 
egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. 

 
5.    Iratbetekintés biztosítása, előzetes vitarendezés 
 
5.1. Amennyiben valamely részvételre jelentkező/ajánlattevő iratbetekintést vagy előzetes 

vitarendezést kezdeményez, a Pénzügyi Osztály vezetője a kezdeményező irat beérkezését 
követően azonnal rendelkezik a folyamatban részt vevő munkatársak személyéről és az 
iratbetekintés biztosítása / előzetes vitarendezés körülményeiről. 

 
5.2.   Amennyiben az iratbetekintéssel / előzetes vitarendezéssel érintett eljárásban külső szakértő 

került bevonásra, az előző pont szerinti feladat a külső szakértőhöz delegálható. 
 
5.3.   Amennyiben az iratbetekintés/ előzetes vitarendezés a közbeszerzési eljárás feltételei vagy 

eredménye módosítására vonatkozó következményeket von maga után, a döntéshozatali 
folyamatban részt vevőknek a rendelkezésre álló időtartamokra tekintettel rendkívüli 
sürgősséggel kell ellátnia feladatait, meghoznia döntéseit. 

 
6.     Szerződéskötés és a szerződés módosítása 
 
6.1. A közbeszerzési szerződés tervezett feltételeit/szerződéstervezetet a BCS készíti elő. A 

közbeszerzési szerződést a polgármester írja alá. 
 
6.2.  Eredményes közbeszerzési eljárás esetén a közbeszerzési szerződés megkötésére a Kbt. 

előírásai szerint – a Döntéshozó eljárást lezáró döntésének megfelelően – kerülhet sor. 
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6.3.  A közbeszerzési szerződés módosítása kizárólag a Kbt. 132.§-ában meghatározott okból 
kezdeményezhető a BCS-nél. A közbeszerzési szerződés módosításának előkészítése a BCS 
feladata.  

 
6.4.  Amennyiben közbeszerzési szerződés módosítására / teljesülésére / részteljesülésére kerül 

sor, az Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége a dokumentumok 
egy másolati példányát haladéktalanul megküldi a BCS részére, mely gondoskodik annak 
Kbt.-ben előírtak szerinti hirdetményi megjelentetéséről. 

 
7.      A közbeszerzési eljárás nyilvánossága 
 
 A Kbt. 31.§ szerinti adatoknak az Önkormányzat honlapján határidőben történő 

közzétételéről a BCS gondoskodik. 
 

 
IV.  

A KÖZBESZERZÉSSEKKEL KAPCSOLATOS FELADATOK,  
FELELŐSSÉGI REND 

 
 
1.  Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekkel, szervezetekkel 

 kapcsolatos szabályok 
 
1.1. Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személynek, szervezetnek a 

közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában, illetve annak belső ellenőrzésében 
való részvétele előtt összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kell kitöltenie.  

 
1.2. Az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatokat az adott közbeszerzés iratainak 

dokumentumaival együtt kell nyilvántartani. 
 

2. A jogorvoslati eljárással kapcsolatos feladatok 
 
2.1. Az Önkormányzat közbeszerzési eljárásait érintő, a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt 

indult jogorvoslati eljárásról a jegyző legkésőbb a tudomásra jutástól számított 3 
munkanapon belül köteles a polgármestert tájékoztatni. 

 
2.2. Megbízott szakértő igénybevétele esetén az eljárással szemben indított közbeszerzési 

döntőbizottsági, illetőleg bírósági eljárásban az Ajánlatkérő képviselete a megbízott 
szakértő feladata, egyéb esetben az önkormányzat jogi képviseletéről az adott eljárásban a 
jegyző javaslatára a polgármester dönt. 

 
3. A közbeszerzési eljárások dokumentálása 
 
3.1. A közbeszerzési eljárásokat azok előkészítésétől az eljárás alapján megkötött szerződés 

 teljesítéséig írásban dokumentálni kell. Az eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a 
 szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás 
 lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Az 
 iratok megőrzésért a BCS felelős. 
 

3.2. Az eljárások lefolytatásával kapcsolatban felmerülő valamennyi adminisztrációs 
kötelezettség a BCS-t, megbízott szakértő igénybevétele esetében a megbízott szakértőt  
terheli. 
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4. A közbeszerzési eljárások felelősségi rendje 
 
4.1. A Döntéshozó felel minden, a közbeszerzési eljárás folyamán hozott, eljárást lezáró, illetve 

részvételi szakaszt lezáró döntésért.  
 
4.2. A BB tagjai együttesen felelnek az önkormányzat jelen szabályzatban foglalt feladatának, e 

szabályzatnak, valamint a Kbt-nek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő teljesítéséért, 
valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges, továbbá a közbeszerzési eljárás 
alapján megkötött szerződés törvényességéért. 

 
4.3. A BB tagjai együttesen felelnek az egyetértő szavazatukkal támogatott bizottsági javaslatért.  
 
4.4.   Megbízott szakértő felkérése esetén a szakértő, illetve az általa témafelelősként kijelölt 

személy felel az általa adott javaslatért és az eljárás Kbt. szerinti lefolytatásáért. 
 
4.5. A megbízott szakértő felel minden olyan neki felróható intézkedésért, mulasztásért, illetve 

az abból származó kár, költség, bírság megfizetéséért, amely a jogszabályi előírások be nem 
tartása folytán keletkezik. 

 
4.6. A közbeszerzési szabályzatban foglaltak megsértése esetén a felelősség megállapítása csak 

felróhatóságon alapulhat. 
 
4.7. Amennyiben a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottsága a felelősségi rend 

alapján konkrét személlyel szemben – kivéve a 4.8. pontban megjelölteket – bírság 
kiszabásáról intézkedik, a bírság megfizetését az önkormányzat átvállalja. Ha a felróható 
magatartás egyben kártérítési vagy fegyelmi felelősséget alapoz meg, úgy ezen eljárások 
lefolytatásától nem lehet eltekinteni. 

 
4.8. A közbeszerzési eljárás során közreműködő megbízott szakértő az általa konkrét 

közbeszerzési eljárásban okozott károkért a polgári jog szabályai alapján felel. Erre 
vonatkozóan a megbízott szakértővel a feladat ellátására kötött szerződésben rendelkezni 
kell. 

 
 
5. Belső ellenőrzés 
 
5.1. A közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának és dokumentálásának – a Kbt. és 

jelen Közbeszerzési Szabályzat szerinti – szabályszerűségét a belső ellenőrzés rendszerében 
kell ellenőrizni.  

 
5.2. A lefolytatott közbeszerzési eljárásokat a belső ellenőrzés keretében évente tételesen 

ellenőrizni kell, amely kiterjed az eljárások szabályszerűségének vizsgálata mellett az 
elbírálás szempontjainak kiválasztására és azok érvényesítésére, valamint a szerződések 
megkötésére, módosítására és teljesítésére. 

 
5.3. A polgármester a belső ellenőrzés megállapításait figyelembe véve minden év június 30-ig 

tájékoztatja a képviselő-testületet a megelőző év közbeszerzési eljárásairól.  
 

 
 
 



 

 

- 174 -

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
1. Ez a Szabályzat 2012. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit - a 2. pontban foglalt 

eltéréssel - a hatályba lépése után megkezdett közbeszerzésekre, valamint az annak alapján 
megkötött közbeszerzési szerződésekre és jogorvoslati eljárásokra kell alkalmazni. 
 

2. A Bírálóbizottságra, valamint a Döntéshozóra vonatkozó rendelkezéseket a folyamatban lévő 
közbeszerzésekben is alkalmazni kell. 

 
 
            
Ózd, 2011. december 22.  
 
 

                         Fürjes Pál 
polgármester 

Dr. Almási Csaba 
jegyző 

 
 
 
 
Záradék: 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 319/2011. (XII.22.) KH határozatával a 
Közbeszerzési Szabályzatot elfogadta.  
 
 
 
Ózd, 2011. december 22. 
 
 
 
 

                          Fürjes Pál 
polgármester 

Dr. Almási Csaba 
jegyző 
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1. sz. függelék 
 

Bírálóbizottság közbeszerzés tárgya szerinti  
szakértelemmel rendelkező tagjának megbízása 

  
 

(közbeszerzés tárgya) 
 
 
1. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 22. § (3) bekezdésében foglaltakra 
hivatkozva, Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának II.2.3. pontja alapján 
az Önkormányzat fenti tárgyú közbeszerzési eljárásában megbízom az alábbi személyt, hogy 
az eljárásban a Bírálóbizottság közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező 
tagjaként részt vegyen: 
 
Név: ..................................................................................  
 
Lakcím: .............................................................................  
 
2. Megbízott a megbízást elfogadja. 
 
3. A megbízás az eljárás lezárásáig tart. 
 
4. Megbízott a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény, valamint Ózd Város 
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának alapján jogosult és köteles eljárni. 
 
 
 
Kelt: 
 
 
 
............................................. ............................................. 
Bírálóbizottság Elnöke      Bírálóbizottsági tag 
(Megbízó)            (Megbízott) 
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2. sz. függelék 

 
Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat 

   
 

(közbeszerzés tárgya) 
 
 

 
Alulírott  
 
Név: ..................................................................................  
 
Lakcím: .............................................................................  
 
Ózd Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő fenti tárgyú közbeszerzési eljárásával 
kapcsolatban, mint az eljárás előkészítésébe/eljárásba bevont személy kijelentem, hogy velem 
szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (Kbt.) meghatározott 
összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. 
 
Kbt. 24.§  
(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az 
ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos 
gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő 
gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.  
 
(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre 
jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az 
ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont 
személy vagy szervezet, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét 
eredményezheti. 
 
Egyúttal kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott 
információkat kizárólag az eljárásban használom fel, és a tudomásomra jutott üzleti titkot 
megőrzöm. 
 
 
Kelt: 
 
 .............................................
  

       aláírás 
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3. sz. függelék 
 

Bírálóbizottsági jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemei 
 

 
I. Alapvető információk 

 
1. Ajánlatkérő megnevezése 
2. A közbeszerzés tárgya 
3. A Bírálóbizottság ülésének helye 
4. A Bírálóbizottság ülésének ideje 
5. Az eljárás megindítására vonatkozó információ 
6. A jegyzőkönyv felvételekor jelenlévő személyek 
7. Ajánlattevők megnevezése 
8. A közbeszerzési eljárás cselekményeire vonatkozó információk (különösen: ajánlatok 

bontása, hiánypótlás, előzetes vitarendezés, iratbetekintés, irreálisan ajánlati elemre 
történő rákérdezés) 

 
II. Eljárási döntésre irányuló javaslatok 

  
1. A Bírálóbizottság érvényességre és alkalmasságra vonatkozó javaslatai.  
2. A Bírálóbizottság érvénytelenségre vonatkozó javaslatai és az érvénytelenség Kbt. 74.§ 

szerinti indokolása. 
 
 

III. Érdemi döntésre irányuló javaslatok 
 
1. Az eljárás eredményes. Az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők közül a legalacsonyabb 

összegű ellenszolgáltatást tartalmazó / összességében legelőnyösebb ajánlatot adta (az 
eljárás nyertese): 

……………………………………………………… 
 

2. Következő legkedvezőbb ajánlatot tevő (adott esetben) 
 

vagy: 
 

 
Az eljárás a Kbt. 76.§ …….. pontja  alapján eredménytelen. 
 
 
 
 
Kelt: 
 
 
 
............................................. ............................................. 
Készítette:                           Ellenőrizte: 
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4. sz. függelék 
 

….. sz. Bírálati lap /minta/ 
 

(a bírálati lapok a bírálóbizottsági jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezik) 
 
 

Bírálóbizottság tagja:  
Lakcíme:  
 
1. Ajánlatkérő megnevezése 
2. A közbeszerzés tárgya 
3. Az eljárás megindítására vonatkozó információ 
4. Ajánlattevők megnevezése 
5. Bírálati szempont meghatározása 
 
6. A Bírálóbizottság tagjának – az értékelési javaslatban foglaltak megismerését követő – 

javaslata az ajánlattevők ajánlatainak érvényességére vonatkozóan (X-el jelölve): 
 

Ajánlattevő Érvényes Érvénytelen 
   
   
   
 

Indokolás: 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
 
 
7. Érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők ajánlatainak ismertetése: 
 
Ajánlat 1. 
Ajánlattevő neve 
Ajánlattevő székhelye 
Az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei 
 
Ajánlat 2. 
Ajánlattevő neve 
Ajánlattevő székhelye 
Az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei 
 
Ajánlat 3. 
Ajánlattevő neve 
Ajánlattevő székhelye 
Az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei 
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8. A Bírálóbizottság tagjának – az értékelési javaslatban foglaltak megismerését követő – 
javaslata az eljárás eredményére vonatkozóan: 
 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................  
 
Indokolás: 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
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5. sz. függelék 

 
Döntéshozatali záradék /minta/ 

 
(a döntéshozatali záradék a bírálóbizottsági jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi) 

 
 

 
1. Ajánlatkérő megnevezése: 
 
2. A közbeszerzés tárgya: 

 
3. A Bírálóbizottság elnöke a bírálóbizottsági jegyzőkönyvben meghatározott eljárási és 

érdemi döntési javaslatoknak megfelelően előterjeszti Döntéshozónak, hogy a 
közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottsági jegyzőkönyvvel azonos tartalmú döntést 
hozzon. 

 
4. Döntéshozó indítványozza a bírálóbizottsági jegyzőkönyvben javasoltakkal azonos 

tartalmú eredmény kihirdetését. 
 

5. Az eljárást lezáró döntés: 
 
5.1. A közbeszerzési eljárás eredményes, az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők közül a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást/összességében legelőnyösebb ajánlatot tartalmazó 
ajánlatot adó ajánlattevő, azaz jelen közbeszerzési eljárás nyertese: 
 

……………………………………………………… 
 
5.2. Következő legkedvezőbb ajánlatot tevő (adott esetben) 
 

……………………………………………………… 
 

vagy 
 
 

Az eljárás a Kbt. 76.§ …….. pontja  alapján eredménytelen. 
 
 
 
 
Kelt: 
 
 
 
 
............................................. ............................................. 
Bírálóbizottság Elnöke                    Döntéshozó 
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16/b.) napirend 

Javaslat Közbeszerzési bírálóbizottsági tagok megválasztására 
 

Kisgergely András felvetésében elmondja, idén áprilisban a FIDESZ-KDNP többség két 
JOBBIK-os bizottsági tagot is visszahívott, és saját embereivel töltötte fel a megüresedett 
helyeket. Ez a lépés érdekes összefüggéseket sejtetett vele, főleg annak tükrében, hogy az 
idő tájt lett aláírva a Svájci-Magyar Vízpályázat milliárdos szerződése, az egyik 
visszahívás pedig éppen az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft Felügyelő Bizottságából történt. 
Most, amikor a törvény előírja a Közbeszerzési Bíráló Bizottság átszervezését, jóvá 
lehetett volna tenni az ellenzéki jogosítványok ilyen irányú megnyirbálását, de nem ez 
történt. A Bíráló Bizottság két fős bővítése úgy zajlik, hogy a már most is túlnyomóan 
FIDESZ-KDNP-s többséget még egy fővel megtoldják a saját soraikból, a JOBBIK pedig 
ismét nem kap lehetőséget arra, hogy ebben az igen fontos bizottságban munkát végezzen, 
pedig általuk biztosítva lett volna a minél nagyobb ellenzéki kontroll. Véleménye szerint 
ez már gyanús. Az ország az elmúlt időszakban tele volt korrupciós ügyekkel. A FIDESZ-
KDNP választási ígérete az volt, hogy ezentúl másként mennek majd a dolgok, de úgy 
tűnik, hogy csak az éhes szájak tulajdonosai változtak. A JOBBIK-nak most is csak a 
partvonalról lesz lehetősége végignézni, ahogy a döntések megszületnek. De hát 
semmiképp sem mindegy, hogy egy döntést végignéz valaki, vagy abban az előkészítéstől 
kezdődően tevékenyen részt vesz, főleg akkor, ha milliárdok sorsáról kell dönteni. 
Ráadásul ezek a döntések már a Képviselő-testület elé sem kerülnek, mindössze a 
Polgármesternek kell aláírásával jóváhagyni azokat. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
legutóbbi ülésén pontosan ilyen elvek alapján született döntés az önkormányzati tulajdonú 
cégek vezetőinek év végi jutalmazásáról. Szerinte ezek a döntések nem kerülnek 
köztudatba. A Bíráló Bizottság átalakításával a JOBBIK informálisan felkérést kapott tag 
delegálására, amivel akkor éltek is. Kérdése, mi változott, ha ennek ellenére is kihagyják 
őket a közbeszerzési döntésekből. Éppen ezért a bizottság ilyen bővítésére nemmel fognak 
szavazni. 
 
Vitális István ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést 
egybehangzóan elfogadásra javasolja. A továbbiakban reagál az elhangzottakra. Lehet 
nem szeretni és nem elfogadni a választási eredményt, miszerint Ózdon is 2/3-os 
többséget kapott a FIDESZ-KDNP szövetség. A visszahívásoknak különböző 
beruházásokkal való összefüggésbe hozása a rágalmazás határait súrolja. Ellenzéki 
kontrollra mindenképpen lehetősége van a JOBBIK képviselőinek, hiszen tanácskozási 
joggal minden bizottsági ülésen lehetőségük van részt venni, az ülésekre meghívást 
kapnak és a teljes anyagot. Visszautasít minden olyan mondatot, ami esetleges 
törvénytelenségre utal. 
 
Márton Ferenc hangsúlyozza, biztos abban, hogy a korrekt gondolkodású FIDESZ-esek 
nem értenek egyet Vitális Istvánnal. 
 
Tóth Pál közli, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és többségi 
egyetértéssel elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztést. 
 
Fürjes Pál tájékoztat arról, hogy az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft csak érintett volt a 
svájci-magyar ivóvíz ellátás javítására szolgáló támogatás elnyerésében, a pályázó az 
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Önkormányzat volt. A támogató szervezet az átláthatóság érdekében úgy döntött, hogy a 
Transparens International képviselői részt vesznek minden folyamatban, minden 
értekezleten, bizottsági ülésen, határozathozatalnál, és kérik a beszámolójukat. A másik 
felvetésre reagálva pedig elmondja, az önkormányzati tulajdonú cégek vezetőinek jutalma 
a város honlapján kötelezően szerepelni fog, tehát nyilvános. A kiegészítésekkel és 
észrevételekkel együtt javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. 
 
Tóth Pál Csutor Lászlót kéri, nyilatkozzon személyes érintettségéről, és részt kíván-e 
venni a szavazásban. 
 
Csutor László bejelenti személyes érintettségét és a szavazásban részt kíván venni. 
 
Tóth Pál szavazásra kéri a Képviselő-testületet Csutor László személyét érintően. 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja Csutor 
László közbeszerzési bíráló bizottsági taggá történő megválasztását. 
 
Tóth Pál Boda Istvánt kéri, nyilatkozzon személyes érintettségéről, és részt kíván-e venni 
a szavazásban. 
 
Boda István bejelenti személyes érintettségét és a szavazásban részt kíván venni. 
 
Tóth Pál szavazásra kéri a Képviselő-testületet Boda István személyét érintően. 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal , 2 tartózkodás mellett elfogadja Boda István 
közbeszerzési bíráló bizottsági taggá történő megválasztását. 
 
Tóth Pál kéri a Képviselő-testületet, szavazzanak a határozati javaslat vonatkozásában. 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot 
hozza: 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
320/2011.(XII.22.) KH határozata 

Közbeszerzési bírálóbizottsági tagok megválasztásáról 
 

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

1. A Képviselő-testület 2011. december 23. napjától Csutor László (lakcím: 3600 
Ózd, Kőalja út 50.) önkormányzati képviselőt a Közbeszerzési Bírálóbizottság 
állandó tagjának megválasztja. 
 

2. A Képviselő-testület 2011. december 23. napjától Boda István (lakcím: 3600 
Ózd, Bolyki főút 16.) önkormányzati képviselőt a Közbeszerzési 
Bírálóbizottság állandó tagjának megválasztja. 

 
 

Felelős: Polgármester 
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Határidő: 2011. december 23. 
17.) napirend 

Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének 
módosításáról 

 
Vitális István elmondja, a tájékoztatót a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, 
és az abban foglaltakat tudomásul vették. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 

 
18.) napirend 

Javaslat Ózd Város Önkormányzata Közterület-felügyeletének 2012. évi 
teljesítményértékelése alapjául szolgáló célok meghatározására 

 
Tóth Pál közli, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. Egy apró módosítást kezdeményeznek. Az 5.6 pont alatt „A Közterület-
felügyelők – ide kerül beszúrásra a 2013. évre szóló – egyéni teljesítménykövetelményeit 
2012. december 31-ig el kell készíteni és a köztisztviselőkkel ismertetni kell.” 
 
Fürjes Pál, mint előterjesztő a pontosítással egyetért.  
 
Tóth Pál kéri szavazzanak a beszámolóról. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

321/2011.(XII.22.) KH határozata 
Ózd Város Önkormányzata Közterület-felügyeletének 2012. évi 
teljesítményértékelése alapjául szolgáló célok meghatározásáról 

 
A Képviselő-testület fenti előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület a Közterület-felügyelet részére 2012. évre a következő 
teljesítményértékelés alapjául szolgáló célokat határozza meg:  
 
1. Általános követelmények 
 
1.1 Az önkormányzat által meghatározott célok megvalósítása érdekében folyamatos 

kapcsolatot kell tartani a Polgármesteri Hivatal osztályaival, a bizottságokkal, a 
képviselőkkel, az érintett önkormányzati szervekkel.  

 
1.2 Elő kell segíteni a kihirdetett jogszabályok megismertetését a lakossággal a minél 

szélesebb körű jogkövető magatartás elérése érdekében. A lakosság széles körét 
érintő tájékoztatások, felhívások közzététele érdekében minden rendelkezésre álló 
eszközt igénybe kell venni. 
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1.3 A hatósági ellenőrzések során szigorúbb intézkedésekkel kell fellépni a 
jogszabályokat súlyosan, szándékosan megszegőkkel szemben.  
Az intézkedéseket úgy kell megválasztani, hogy az intézkedés alá vont személyekre 
nézve az elkövetés súlyának megfelelő legyen a joghátrány mértéke és az elkövető a 
későbbiekben jogkövető magatartást tanúsítson, valamint elérje a kellő visszatartó 
hatást mások számára is. 

 
1.4 A felügyelői munka során a törvényesség maximális betartása mellett kiemelten kell 

kezelni az állampolgárok személyi szabadságának korlátozását - amennyiben az 
intézkedés ezt szükségessé teszi - valamint a személyes adatok védelmét és az 
adatkezeléssel kapcsolatos egyéb jogszabályi előírásokat. 

 
1.5 Kiemelt fontosságú feladat a Felügyeletnél szolgálatot teljesítő köztisztviselők 

folyamatos képzése, továbbképzése a feladatellátás szakmai színvonalának és 
hatékonyságának javítása érdekében. 

 
1.6 A Felügyelethez beérkező lakossági bejelentésekre lehetőség szerint azonnali 

intézkedéseket kell tenni. 
 
1.7 A feladatellátás során törekedni kell a költségvetési előirányzatok lehető 

legtakarékosabb felhasználására.  
 
2. Közterületek rendjével kapcsolatos feladatok 
 
2.1 Az ellenőrzések során kiemelten kell kezelni a város közterületeinek tisztaságát, a 

közterületek jogszerű használatát, az engedélyhez kötött tevékenységek 
szabályszerűségének betartatását. 

2.2 Fokozott figyelemmel kell kísérni az épített parkok állagmegóvását, a közterületi 
műalkotások védelmét, a lakosság számára közhasználatra átadott – pihenést, 
kikapcsolódást szolgáló - műtárgyak rendeltetésszerű használatát, megkímélését. 
Kiemelt figyelmet kell fordítani a rongálások megelőzésére. 

 
3. Köztisztasággal kapcsolatos feladatok 
 
3.1 A felügyelők kiemelt feladata a köztisztaság fenntartása és javítása a városban. 

Folyamatosan kell ellenőrizni a közterületek tisztaságát, mind a családi házas, mind 
a lakótelepi övezetekben.  

 
3.2 Az ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére minden esetben 

azonnali intézkedéseket kell tenni. 
 
3.3 A napi útvonalterveknek megfelelően ellenőrizni kell az illegális szemétlerakó 

helyeket a hulladék elhelyezések visszaszorítása érdekében. 
Az ellenőrzéseken túlmenően az illegális hulladéklerakóknál megfigyeléseket kell 
végezni. 
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3.4  Fokozott figyelmet kell fordítani a szennyvízkivezetések ellenőrzésére, különösen a 
családi házas övezetekben, a szennyvízcsatornával ellátott és a csatornahálózatba be 
nem kötött utcákban egyaránt. 

 
3.5  Kiemelten kell kezelni a jogosulatlan szennyvízszippantások megelőzését, valamint a 

szennyvíz ürítését a város közigazgatási határain belül.  
 
3.6 Az észlelt szabálytalanságokat, különös tekintettel az illegális hulladék-elhelyezésre, a 

szemetelésre, az eddigieknél is szigorúbban kell szankcionálni. A szankcionálásnál 
elsődleges szempontnak helyszíni bírság kiszabását kell tekinteni.  

 
3.7 A köztisztaság javításának érdekében fokozni kell a környezeti tudatformálás 

alakítására tett törekvéseket. Ennek érdekében igénybe kell venni minden 
rendelkezésre álló eszközt, a munkába be kell vonni a civil szervezeteket is. 

 
4. Önkormányzati vagyonvédelmi feladatok 
 
4.1 A feladat végrehajtása során elsődleges szempont az önkormányzati tulajdonban lévő 

ingatlanok folyamatos ellenőrzése, védelme. 
 
4.2 Legfontosabb az üresen álló ingatlanok állagmegóvása, a rongálások, önkényes 

beköltözések, lakásfoglalások megelőzése, megakadályozása. 
 
5. Közrenddel, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok 
 
5.1 Közös járőrszolgálat megszervezése a rendőrséggel. A közterületi járőrszolgálatok 

számának növelése. Nagyobb arányú részvétel a rendőrségi akciókban 
közrendvédelmi, közbiztonsági és közlekedésrendészeti területeken. 

 
5.2 A lakosság biztonságérzetének fokozása a közterületen szolgálatot teljesítő járőrök 

számának növelésével. 
 
5.3  Folyamatos kapcsolattartás a polgárőrséggel, a civil szervezetekkel és a lakossággal, 

valamint az önkormányzat érintett bizottságával. 
 
5.4   A meglévő együttműködés kiszélesítése a polgárőrséggel.  
 
5.5. A közrend és közbiztonság védelmében ki kell használni a térfelügyeleti rendszer 

által biztosított lehetőségeket. 
 
5.6. A közterület-felügyelők 2003. évre szóló egyéni teljesítménykövetelményeit 2012. 

december 31-ig el kell készíteni és a köztisztviselőkkel ismertetni, kell. 
 
5.7. A közterület - felügyelők egyéni teljesítményértékelését és a köztisztviselőkkel való 

megismertetését 2012. december 31-éig el kell  
végezni. 
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Felelős: Közterület Felügyelet vezetője 
Határidő: értelemszerűen, illetve 2012. december 31. 

 
19.) napirend 

Javaslat alapító okiratok módosítására 
 

Vitális István közli, bizottsága, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és 
egybehangzóan elfogadásra javasolja az alapító okiratok módosítását. 
 
Obbágy Csaba tájékoztat, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a Széchenyi István 
Közgazdasági Szakközépiskola alapító okiratának módosítását tárgyalta, és egyhangúlag 
támogatta.  
 
Tóth Pál kéri szavazzanak a határozati javaslatban foglaltakról. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

322/2011.(XII.22.) KH határozata 
alapító okiratok módosításáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola alapító 
okiratának módosítását, valamint egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jelen 
határozat 1., illetve 1/a. mellékletei szerint jóváhagyja. 
 
A dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel. 
 
Felelős. Polgármester 

       Határidő: azonnal 
.  

2. A Képviselő-testület az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának     
módosítását, valamint egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jelen határozat 2., 
illetve 2/a. mellékletei szerint jóváhagyja. 

 
A dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel. 
 
Felelős. Polgármester 

       Határidő: azonnal 
 

3. A Képviselő-testület elrendeli a módosító és egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratok Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vételével 
kapcsolatos intézkedés megtételét. 

 
Felelős: Pénzügyi Osztály Vezetője  
Határidő: Alapító okiratok aláírását követő 10 napon belül 
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1. melléklet a 322/2011. (XII. 22) KH határozathoz 
 
 

A SZÉCHENYI ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK  MÓDOSÍTÁSA 

 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  ……/2011. (XII. 22.) KH   határozatával 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §  (5) bekezdés, az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése, az államháztartás működéséről szóló 292/2009. 
(XII. 19.)  Korm. rendelet alapján a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola  Alapító 
Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 „5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere: 
   
- Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 853121  
(nyelvi előkészítő évfolyam, 
közgazdasági és ügyviteli szakmacsoportos osztályok, valamint 
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos osztályok) 
 
- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 853122  
 szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam) 
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd) 
 
- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű                                  853123 
  szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) 
 
- Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
  elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon (középfokú) 853211  
 
- Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 
   nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 853212  
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd) 
 
- Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
  gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon (középfokú) 853221  
   
- Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő  
   nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési  
   évfolyamokon 853222  
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 



 

 
 

188 

fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd) 
 
- Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a  
   szakképzési évfolyamokon 853231  
 
- Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű  
   szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 853232  
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd) 
 
(Szakmák jegyzékét az Alapító Okirat  függeléke tartalmazza.) 
 
- Felsőfokú szakképzés 854211  
- Iskolai intézményi étkeztetés 562913  
 
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat rendszere:  
 
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 853214  
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati  
felnőttoktatás 853224  
Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 853234  
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 855931  
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 855932  
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099  
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129  
Éttermi, mozgó vendéglátás 561000  
Munkahelyi étkeztetés 562917  
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 931204  
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441 
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 890442 
Egyéb közfoglalkoztatás 890443 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 
 
 
 
2. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul 
fennmaradnak. 
 
 
Ózd, 2011. december 22. 
  
   
 Fürjes Pál  
                                                      polgármester 
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Záradék: 
 
A Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okiratát Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 322/2011. (XII. 22.) KH határozatával hagyta jóvá. 
  
Jelen Alapító Okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján 
lép hatályba.  
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1/a. melléklet a 322/2011. (XII. 22.) KH határozathoz 

 
 
 

SZÉCHENYI ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 
A L A P Í T Ó  O K I R A T Á N A K  

 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  ……/2011. (XII. 22.) KH  határozatával a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 29. § (1) bekezdés,   37. § (5) bekezdés, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény    90. § (1) és (2) bekezdése, az államháztartás 
működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján az alábbi – egységes 
szerkezetbe foglalt -  Alapító Okiratot adja ki: 
 

 
1. A költségvetési szerv neve:  Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola 
    Rövid neve: SZIKSZI 
    OM azonosítója: 029306 
 
 
2. Székhelye:  3600 Ózd, 48-as út 6. 
 
 
3. Létrehozásáról rendelkező határozat:  147/KH/2008. (V. 28.) 
 
 
4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: általános középfokú oktatás     
     Szakágazati besorolás: 853100 
 
 
5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere: 
   
- Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 853121  
(nyelvi előkészítő évfolyam, 
közgazdasági és ügyviteli szakmacsoportos osztályok, valamint 
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos osztályok ) 
 
- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 853122  
 szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam) 
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd) 
 
 - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű                                 853123 
    szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) 
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- Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
  elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon (középfokú) 853211  
 
- Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 
   nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 853212  
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd) 
 
- Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
  gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon (középfokú) 853221  
   
- Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő  
   nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési  
   évfolyamokon 853222  
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd) 
 
- Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a  
   szakképzési évfolyamokon 853231  
 
- Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű  
   szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 853232  
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd) 
 
(Szakmák jegyzékét az Alapító Okirat  függeléke tartalmazza.) 
 
- Felsőfokú szakképzés 854211  
- Iskolai intézményi étkeztetés 562913  
 
 
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat rendszere:  
 
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 853214  
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati  
felnőttoktatás 853224  
Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 853234  
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 855931  
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 855932  
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099  
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129  
Éttermi, mozgó vendéglátás 561000  
Munkahelyi étkeztetés 562917  
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Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 931204  
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441 
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 890442 
Egyéb közfoglalkoztatás 890443 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
6.  Működési köre: általános középfokú oktatás Észak-magyarországi régió területén 
  
      
7. Irányító szerv neve, székhelye: Ózd Város Önkormányzatának  
 Képviselő-testülete  
 3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
    Felügyeleti szerve: Ózd Város Önkormányzatának  
 Képviselő-testülete 
 
 
8. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: 
 
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügy-gazdasági feladatait az Alsófokú 
Oktatási Intézmények Gondnoksága (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el. 
 
 
9. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje 
 
Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázat útján Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete határozott időre bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. Az egyéb munkáltatói 
jogokat Ózd Város Polgármestere gyakorolja. 
 
 
10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
 
Az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. Egyéb esetekben a 
Munka Törvénykönyve 1992. évi XII. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 
IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
11. Jogi személyiségű szervezeti egysége: nincs 
 
12. Alapító, illetve fenntartó neve és címe:  Ózd Város Önkormányzata 
  3600 Ózd, Városház tér 1. 

 
13. Az intézmény típusa:  szakközépiskola 
 
14. Nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai: nincs    
     
15. Tagintézményei: nincsenek 
 
16. Telephelye(i): nincsenek 
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17. A feladatellátás szolgáló vagyon:  
 
A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll a székhelyén lévő Ózd Városi 
Önkormányzat tulajdonában álló 5286. hrsz.-ú , 6960 m2 alapterületű föld a rajta található 
épületekkel, építményekkel. (3680 m2 alapterület.) (3600 Ózd, 48-as út 6.) 
 
A nevelő-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott immateriális 
javak, tárgyi eszközök, mennyiségben nyilvántartott kis értékű tárgyi eszközök.  
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 
Ingóságok, eszközök az intézmény általános vagyonleltára szerint. 
 
 
18. Vagyon feletti rendelkezési jog: 
 
Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlan vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni. 
A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályairól 
szóló rendeletek az irányadók. 
 
19. Maximális tanulólétszám: 560 fő 
 
20. Tagozat megnevezése: nappali 
 
21. Évfolyamok száma:  
 
Az intézmény nyelvi előkészítő évfolyammal, 9-12/13. évfolyammal és 13-14. szakképző 
évfolyammal működik 
 
Ózd, 2011. december 22. 
 
 
 Fürjes Pál 
                                                                                    polgármester 
 
 
Záradék: 
 
A Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okiratát Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 322/2011. (XII. 22.) KH  határozatával hagyta jóvá.  
Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép 
hatályba.  
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függelék 
 
 
 

A SZÉCHENYI ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI 

SZAKKÖZÉPISKOLA SZAKKÉPZÉSEI 

 
 

1. A szakképzési évfolyamokon az alábbi szakmákban folyik képzés az RFKB 

döntése és a Sajó-menti TISZK-kel való egyeztetés szerint: 

 

52 342 01 0000 00 00 Marketing- és reklámügyintéző 

52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

54 346 01 0010 54 03 Ügyintéző titkár 

 

 

2. Indítható további szakmák: 

 

52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző 

52 341 04 1000 00 00 Kereskedelmi ügyintéző 

52 347 03 0000 00 00 Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens 

54 345 02 0000 00 00 Logisztikai ügyintéző  

54 812 02 0010 54 01 Protokollügyintéző 

54 812 02 0010 54 02 Utazásügyintéző  

54 346 01 0010 54 01 Idegen nyelvi titkár 

54 346 01 0010 54 02 Iskolatitkár 

33 346 01 1000 00 00 Irodai asszisztens 
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2. melléklet a 322/2011.(XII.22.) KH határozathoz  

 
 
 

AZ ÓZD VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

 
 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 322/2011. (XII. 22.) KH 
határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) 
bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) 
bekezdése, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. 
Rendelet alapján  az   Ózd Városi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát az alábbiak 
szerint módosítja:  
 
 
1.) Az alapító okirat 4. pontja az  alábbiak szerint módosul: 
 

 
„4.) Jogszabályban meghatározott közfeladatai: 
 

a) kötelező feladatok:  
- Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 
- A területi, körzeti igazgatási feladatok ellátása (elsőfokú gyámügyi és építésügyi 

hatáskor gyakorlása, valamint az Okmányirodához telepített feladatok végrehajtása). 
- Költségvetési gazdálkodási, adóigazgatási feladatok ellátása. 
- Egészségügyi alapellátás. 
- Közoktatási feladatok ellátása. 
- Polgári védelmi feladatok ellátása. 
- Önkormányzati tűzoltóság működtetése. 
- Tömegsport szervezése, irányítása. 
- Épített és természeti környezet védelme. 
- Településfejlesztési, településrendezési feladatok ellátása. 
- Állattartással és állategészségüggyel kapcsolatos feladatok. 

 
b) önként vállalt feladatok: 

- Belső ellenőrzési csoport működtetése. 
- Társulások munkaszervezeti feladatainak ellátása”. 
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2.)Az alapító okirat 5.) pontja az alábbiak szerint módosul. 
    „5.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: Általános közigazgatás 8411 
 
 
 
      
 Érvényes szakfeladatok  
 száma és megnevezése  
      
      
 Szakfeladat Név  
 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás    
 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése    
 382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása    
 431200 Építési terület előkészítése    
 493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás    
 552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás    
 562917 Munkahelyi étkeztetés    
 681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele    
 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése    
 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése    
 811000 Építményüzemeltetés    
 841112 Önkormányzati jogalkotás    
 841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek  
 841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek   
 841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

 841117 
Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó 
tevékenységek  

 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek  
 841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység   
 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
 841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége  
 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóerőképesség vizsgálata  
 841173 Statisztikai tevékenység  

 841191 Nemzeti ünnepek programjai    
 841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények    
 841225 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása 
 841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 
 841402 Közvilágítás    
 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások   

 841901 
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai  

 841902 Központi költségvetési befizetések    
 841906 Finanszírozási műveletek    
 841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési    
  szerveikkel    
 842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai    
 842421 Közterület rendjének fenntartása    
 842531 A polgári védelem ágazati feladatai    
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 842541 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő    
  tevékenység    
 851011 Óvodai nevelés, ellátás    
 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység    
 862101 Háziorvosi alapellátás    
 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás    
 862301 Fogorvosi alapellátás    
 862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás    
 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás    
 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás    
 882111 Rendszeres szociális segély    
 882112 Időskorúak járadéka    
 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon    
 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás    
 882115 Ápolási díj alanyi jogon    
 882116 Ápolási díj méltányossági alapon    
 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás    
 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás    
 882119 Óvodáztatási támogatás    
 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás    
 882122 Átmeneti segély    
 882123 Temetési segély    
 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás    
 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása    
 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások    
 882201 Adósságkezelési szolgáltatás    
 882202 Közgyógyellátás    
 882203 Köztemetés    
 889924 Családsegítés    
 889935 Otthonteremtési támogatás    
 889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése    
 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás    
 890301 Civil szervezetek működési támogatása    

 890302 
Civil szervezetek program- és egyéb 
támogatása    

 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás    
 890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb    
  időtartamú közfoglalkoztatása    
 890443 Egyéb közfoglalkoztatás    
 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése   
 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatások    
 931201 Versenysport-tevékenység és támogatása    
 931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása  
 932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás  
 931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás    
 960302 Köztemető-fenntartás és működtetés”    
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3.)Az alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
       „8.) Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: 
              Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.” 

 
4.) Az alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

     „11. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 
 
5.) Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban 
       változatlanul fennmaradnak. 
 

  
  Ózd, 2011. december 22. 
 

Fürjes Pál 
Polgármester 
 

   Záradék: 
 
Az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát Ózd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testület 322/2011. (XII. 22.) KH határozatával hagyta jóvá. 
 
 
Jelen alapító okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján 
lép hatályba. 
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2/a  melléklet  a 322/2011. (XII. 22.) KH határozathoz 

 
 

AZ ÓZD VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 

 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 
Ózd Város Önkormányzati Képviselő-testülete 322/2011. (XII. 22.) KH határozatával a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2)  bekezdése, az 
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján az 
alábbi  - egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratot adja ki: 
 
   1.)   A költségvetési szerv neve: 

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal 
 

   2.) A költségvetési szerv székhelye: 
3600 Ózd, Városház tér 1. 
 

3.) A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat:  
11/KH/1990. (X. 24.) 
 

4.) Jogszabályban meghatározott közfeladatai: 
a.) kötelező feladatok:  

- Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

- A területi, körzeti igazgatási feladatok ellátása (elsőfokú gyámügyi és építésügyi 
hatáskor gyakorlása, valamint az Okmányirodához telepített feladatok végrehajtása). 

- Költségvetési gazdálkodási, adóigazgatási feladatok ellátása. 
- Egészségügyi alapellátás. 
- Közoktatási feladatok ellátása. 
- Polgári védelmi feladatok ellátása. 
- Önkormányzati tűzoltóság működtetése. 
- Tömegsport szervezése, irányítása. 
- Épített és természeti környezet védelme. 
- Településfejlesztési, településrendezési feladatok ellátása. 
- Állattartással és állategészségüggyel kapcsolatos feladatok. 

 
b.) önként vállalt feladatok: 

- Belső ellenőrzési csoport működtetése. 
- Társulások munkaszervezeti feladatainak ellátása. 
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5.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: Általános közigazgatás 8411 
 
  
 
 

 

 Érvényes szakfeladatok  
 száma és megnevezése  
      
      
 Szakfeladat Név  
 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás    
 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése    
 382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása    
 431200 Építési terület előkészítése    
 493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás    
 552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás    
 562917 Munkahelyi étkeztetés    
 681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele    
 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése    
 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése    
 811000 Építményüzemeltetés    
 841112 Önkormányzati jogalkotás    
 841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek  
 841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek   
 841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

 841117 
Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó 
tevékenységek  

 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek  
 841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység   
 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
 841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége  
 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóerőképesség vizsgálata  
 841173 Statisztikai tevékenység  

 841191 Nemzeti ünnepek programjai    
 841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények    
 841225 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása 
 841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 
 841402 Közvilágítás    
 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások   

 841901 
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai  

 841902 Központi költségvetési befizetések    
 841906 Finanszírozási műveletek    
 841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési    
  szerveikkel    
 842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai    
 842421 Közterület rendjének fenntartása     


