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Jegyzőkönyv 
 
Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 17-én a 
Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 
 
Jelen vannak: 
Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István, Fazekas Zoltán, Kisgergely András, Márton 
Ferenc,  Dr. Mészáros Miklós, Obbágy Csaba, Tartó Lajos, Tóth Pál, Turiné Orosz 
Margit, Vitális István képviselők  
 
Távol vannak: Csutor László, Galanics Ferenc, Dr. Kósné Dargai Rita képviselők 
 
Jelen van továbbá: 
Dr. Almási Csaba jegyző 
Dr. Sztronga Eszter aljegyző 
Krokavecz Györgyné  PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője 
Kovács-Hagyó Zoltán PH. Pénzügyi Osztály vezetője 
Énekesné Dr. Kótka Andrea PH. Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi  

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

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

vezetője 
Oroszné Mák Erika   PH. Igazgatási és Okmányiroda Osztály mb. vezetője 
Dudásné Balázs Zita  PH. Humánpolitikai Osztály vezetője 
Berki Lajos    ÓVCKÖ elnöke 
Fodor Gábor    Közterület Felügyelet vezetője 
Kelemen Sándor   ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Bíró Ferenc    Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 
Puskáné Murányi Gabriella Alkotmány Úti Óvoda vezetője 
Kisbellér Klára   Mogyorósvölgyi Óvoda vezetője 
Galkóné Szabó Mária   Újváros Téri Általános Iskola igazgatója 
Török Józsefné   Béke Telepi Óvoda vezetője 
Tengely András   ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
Forray Kálmán   ÓVSE ügyvezetője 
Pap Béláné    jegyzőkönyvvezető 
Martisné Víg Zsuzsanna  jegyzőkönyvvezető 

 
Fürjes Pál üdvözli az ülés résztvevőit. Mielőtt a napirendek tárgyalására kerülne sor  
elmondja, széles körű egyeztetés előzte meg a költségvetés és a végrehajtását elősegítő 
intézkedések elkészítését. Ez a költségvetés nemcsak egy évre szól, hanem előre vetíti az 
elkövetkező évek költségvetését is. Bizottsági üléseken és az előkészítő tárgyalások 
folyamán sokszor elhangzott, hogy az előző vezetés által hagyott örökség erősen 
korlátozta a lehetőségeket, azt fel kellett tudni dolgozni.  
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Kéri a képviselőket, hogy a mobiltelefonjaikat kapcsolják ki, és a szavazógépet 
kapcsolják be. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Elmondja, hogy a meghívóban 
szereplő 6/A „Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. és az Ózdi Sportcentrum Nonprofit 
Kft. átalakításával kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztés, és a 6/B 
„Javaslat az Ózdi Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény alapítására”című 
előterjesztés tárgyalására zárt ülés keretében kerül sor tekintettel arra, hogy személyi 
kérdéseket érint, és az érintettek nem járultak hozzá a nyilvános tárgyaláshoz.  A 14. 
napirendi pont „Javaslat az ÓZDINVEST Kft. tulajdonát képező városi gázvezeték 
hálózat értékesítésével kapcsolatos feladatok meghatározására” című előterjesztés, és a 
15. napirendi pont „Javaslat Ózd Város Önkormányzata tervezési tárgyú 
közbeszerzéseiben az eljárásokat lezáró döntésre”, című előterjesztés az önkormányzat  
üzleti érdekeit érinti, ezért javasolja zárt ülés keretében történő tárgyalásukat. Javasolja 
továbbá 24. napirendként a „Javaslat az Ózd, Velence telep 28/1. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú bérlakás bérbeadására” c. előterjesztés felvételét, és a 
„Közérdekű kérdések, egyebek” 25. napirendként történő tárgyalását. 
Kéri, szavazzanak a 14. és 15. napirendi pont zárt ülés keretében történő tárgyalásáról.  
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért azzal, hogy a 14. 
napirendi pont „Javaslat az ÓZDINVEST Kft. tulajdonát képező városi gázvezeték 
hálózat értékesítésével kapcsolatos feladatok meghatározására”, és a 15. napirendi 
pont „Javaslat Ózd Város Önkormányzata tervezési tárgyú közbeszerzéseiben az 
eljárásokat lezáró döntésre” zárt ülés keretében  kerüljön megtárgyalásra. 
 
Fürjes Pál kéri, szavazzanak, a „Javaslat az Ózd, Velence telep 28/1. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú bérlakás bérbeadására” c. előterjesztés 24. napirendként történő 
felvételéről.  
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért azzal, hogy 24. 
napirendi pontként felvételre kerüljön a „Javaslat az Ózd, Velence telep 28/1. szám 
alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás bérbeadására”c előterjesztés. 
 
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a módosításokkal együtt a napirendi pontokról. 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadja 
el: 
1.)  Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  …./2011.(….) önkormányzati 

rendelete Ózd Város Önkormányzata  2011. évi költségvetéséről  
 
Előterjesztő: Polgármester 

  
2.)  Javaslat a 2011. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedésekre 
 

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

rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról  
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 Előterjesztő: Polgármester 

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

rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról szóló 18/2004. 
(IV. 15.) önkormányzati rendelet és módosító rendeletei hatályon kívül 
helyezéséről 

 
 Előterjesztő: Polgármester 

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

Szabályzatának jóváhagyására  
 

Előterjesztő: Jegyző 
 
6/A.) Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. és az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. 

átalakításával kapcsolatos döntések meghozatalára  
 

Előterjesztő: Polgármester 
 
6/B.)  Javaslat az Ózdi Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény alapítására  

 
Előterjesztő: Polgármester 

 
7.) Javaslat „Zöldmezős iparterület kialakítása Ózdon” című ÉMOP-2009-1.1.1/G 

kódszámú nyertes pályázatban a támogatási szerződéskötéstől történő elállásra 
   

 Előterjesztő: Polgármester 
 
8.) Javaslat pályázat benyújtására KKK KÖZL-BIZT-2010. „Az országos közutak 

átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, 
a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások 
társfinanszírozására” című pályázati felhívásra    

 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
9.)  Javaslat az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő 

ingatlanok értékbecslését végző ingatlanforgalmi szakértők kiválasztására kiírt 
nyilvános pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára  

 
 Előterjesztő: Fazekas Zoltán Eseti Bizottság elnöke 

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

ingatlanok értékbecslését végző ingatlanforgalmi szakértők kiválasztására, 
meghívásos pályázati eljárás lefolytatására 
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Előterjesztő: Polgármester 
 
11.) Javaslat pályázat benyújtására – közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatása 

érdekében – az Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz 
 

Előterjesztő: Polgármester 
 
12.) Javaslat pályázat benyújtására önkormányzati hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 

megvalósítása érdekében 
 

Előterjesztő: Polgármester 
 
13.)  Javaslat közoktatási intézmények átszervezésére vonatkozó szándéknyilatkozatra  
 

Előterjesztő: Polgármester 
 

14.) Javaslat az ÓZDINVEST Kft. tulajdonát képező városi gázvezeték hálózat 
értékesítésével kapcsolatos feladatok meghatározására 

 
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

 
15.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata tervezési tárgyú közbeszerzéseiben az 

eljárásokat lezáró döntésre  
 

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

Előterjesztő: Pénzügy és Gazdasági Bizottság elnöke 
 

17.)  Tájékoztató a víziközmű vagyon kezelésének 2010. évi tapasztalatairól    
  
 Előterjesztő: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatója 
  
 
18.) Tájékoztató az ÓMI Városi Művelődési Központ „Olvasó” 2010. évi 

költségvetésének végrehajtásáról     
 
 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
 
19.)  Tájékoztató a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről 
 

Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
 
20.)  Tájékoztató az Ózd Városi Sportegyesület tevékenységéről 
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Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
 
21.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata és intézményei 2010. évi közbeszerzési 

eljárásairól    
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
22.) Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az 

átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről  
 

Előterjesztő: Polgármester 
 
23.) Tájékoztató a 2010. november 25. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről 
 

Összeállította:  Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály 
 
24.) Javaslat az Ózd, Velence telep 28/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás 

bérbeadására 
 

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
 
25.)  Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 
 

-.-.- 
 

Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán alpolgármesternek.  
 

1.) napirend 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  …./2011.(….) önkormányzati 
rendelete Ózd Város Önkormányzata  2011. évi költségvetéséről 
 
Fazekas Zoltán ismerteti, a költségvetési rendelet tárgyalását két részletben fogják 
lefolytatni. Az általános vita keretében kéri a bizottsági elnökök, illetve a képviselők 
véleményét a költségvetés egészéről, majd a részletes vita során a költségvetés egyes 
tételeihez, soraihoz lehet hozzászólni, illetve amennyiben szükséges módosító javaslatot 
tenni. Ezek után kerül sor a záró szavazásra. Kéri, Dr. Almási Csaba jegyzőt, hogy 
ismertesse a költségvetés előkészítő folyamatát.  
 
Dr. Almási Csaba elmondja, az államháztartásról szóló törvény, ennek végrehajtási 
rendelete a költségvetés előkészítését a jegyző feladatává teszi. Az előkészítési folyamat 
több szakaszra osztódott. Az első a szakmai javaslat kidolgozása volt, ezt követően két 
fordulóban egyeztetési eljárásokra került sor. Egyeztetésre került sor a költségvetéssel 
érintett intézmények, intézményvezetők vonatkozásában, kifejtette véleményét a 
könyvvizsgáló, tárgyalta a költségvetés-tervezetet a Pénzügyi Bizottság, illetőleg a 
kisebbségi önkormányzat. Mindazok az egyeztetési folyamatok megtörténtek, amelyek az 
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államháztartási törvény előír. Az elkészült költségvetési javaslatot az Áht. előírásainak 
megfelelően a polgármester a képviselő-testület elé terjesztette. A postázás február 9-én 
megtörtént, így a Polgármester eleget tett az Áht. azon előírásának, miszerint a 
költségvetést február 15-ig a képviselő-testület elé kell terjeszteni.  
 
Fürjes Pál elmondja, széles körű egyeztetés, előkészítő munka során jött létre az 
előterjesztés. Az előző vezetés által hagyott örökséget már az ülés elején említette, ennek 
legsúlyosabb része, hogy a 2010. előtt képződött hiány, illetve a felvett kötvény 
felhasználása olyan rossz irányba terelte a jelenlegi lehetőségeket, hogy alig van 
mozgásterük. Alaposan át kellett tekinteni a lehetőségeket, milyen intézkedések 
szükségesek ahhoz, hogy az önkormányzat működőképességét megőrizzék. A kötelező 
feladatokon kívüli költségvetési hozzájárulások olyan tényezők, amelyek működésben 
tartják a város oktatását, művelődését, sportját, hisz ezektől város a város. A 
működőképesség fenntartása mellett megvizsgálták azt az elfogadható támogatási szintet, 
amely szűk kereten belül még nem csorbul sem az oktatás, sem a kötelező feladaton 
kívüli városi tevékenység. A költségvetés olyan jövőbe mutató, költségmegtakarításokat 
hozó intézkedés sorozat, amely az intézmények átszervezését, átalakítását, illetve iskolák 
megyei kezelésbe való átadását jelenti. A két iskola átadása a következő tanév kezdetétől 
csökkentheti a kiadásokat. Kiemel néhány költségcsökkentő tényezőt, amely az új testület 
felállásával kapcsolatos. A Kormány elképzelései szerint csökkentették a hivatal 
működési apparátusát, az államigazgatás költségeit, így a képviselő-testület szűkebb 
létszámmal állt fel, költségei is csökkentek. Kilencről ötre csökkent a bizottságok száma, 
két alpolgármester helyett egy van, a külső megbízási díjak, illetve kabinet megbízási 
díjai szintén csökkentek. Mintegy 40 milliós megtakarítás származik ebből A hivatal 
személyi és dologi kiadásainál olyan korlátozást terveztek, amely 75 M Ft-os 
megtakarítást fog jelenteni év végéig. A következő jelentős tétel az iskolák és oktatási 
intézmények oldalán jelentkezik. Az igény a normatívák csökkenése miatt, a dolgozói 
kifizetések, nyugdíjba vonulások miatt magasabb volt, mint 2010-ben,  A 2010-es 838 M 
Ft helyett, most 919 M Ft-tal tudja támogatni az önkormányzat az oktatási 
intézményeket, mely az igényekhez képest még így is csökkenést jelent. Itt köszöni meg 
az oktatási intézmények vezetőinek hozzáállását, megértését, hisz belátták, hogy egy 
határon túl az igényeket növelni nem lehet. A költségvetés tervezetében a tavalyihoz 
képest magasabb sporttámogatás szerepel. A tavalyi évben az volt a gyakorlat, hogy a 
sport egy bizonyos forrásból kapott fix összeget, amely közvetlenül eljutott a 
szervezetekhez és azon kívül még különböző csatornákon kaptak kiegészítéseket. Az idén 
úgy gondolták, hogy a támogatást egy összegben megkapják, és nem lesznek egyéb 
csatornák, ebből kell gazdálkodni az egyesületnek. A költségvetés számadatai azt 
mutatják, hogy a tervezett bevétel és a kiadás között 827 M Ft-os különbség jelentkezik, 
melynek fedezetére a rendelkezésre álló 725 M Ft folyószámla hitelkeret nem elegendő. 
Ezért a költségvetés végrehajtását segítő intézkedések között előre vetítve 102 M Ft-os 
hitelkeret bővítés szerepel. Ennek felhasználását azonban szeretnék elkerülni. A 
költségvetés úgy készült, hogy a változtatások, átszervezések, az ebből adódó 
megtakarítások, az iskolák, intézmények, önkormányzati cégek átalakításából, 
összevonásából fakadó megtakarítás ebben a költségvetésben még nem szerepel. A 
költségvetés végrehajtását elősegítő intézkedések 29. pontjaként megjelölt takarékossági 
korlátozás, amelynek bizottsági üléseken meg is jelölték a forrását, lehetővé teszi, hogy a 
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102 M Ft-os hitelkeret bővítést elkerüljék. A kötvény felhasználással kapcsolatban 
elmondja, a 3 Milliárd Ft kötvény felvétele azzal a céllal történt, hogy fedezetül 
szolgáljon olyan beruházásoknak, fejlesztéseknek, amelyek a jövőben megtérülnek. A 
felhasználás megtörtént, csak az elv nem érvényesült. Olyan jellegű beruházásokra, 
fejlesztésekre használták fel, amelyek ugyan szebbé tették városunkat – iskola építés, 
terek felújítása, Olvasó, Kaszinó felújítás –, viszont a jövőre nézve nem tartalmazott 
beruházást,  sem egy energetikai fejlesztés, sem egy vállalkozásnak megfelelő környezet 
kialakítására irányuló beruházás nem történt. Ez súlyos teher, hisz a kötvényt 2014-ben 
már el kell kezdeni törleszteni és ez jelentősen meg fogja terhelni a költségvetést. Erre fel 
kell készülni, ezért a költségvetés tervezésénél arra kellett figyelemmel lenni, hogy a 
forrás oldal erősen korlátozott, csak olyan önerővel rendelkező pályázatra lehet pályázni, 
amelyik megtérülése biztos, és a forrás oldal rendelkezésre áll. Sajnos az 
önkormányzatnak vissza kell lépnie olyan most futó pályázattól, amelynek igen magas az 
önereje. A bevétel oldalt az előkészítésben szereplők reálisan végigtekintették, 
figyelembe lett véve a tervezhető adók mértéke, illetve a normatívák alakulása. Úgy ítéli 
meg, hogy az év során az iparűzési adó tekintetében növekedésre számíthatnak. 
Elmondja, alapos előkészítő munka előzte meg a költségvetés-tervezet elkészítését, 
összességében megállapítható, hogy reális, biztonságos terv készült. 
 
Fazekas Zoltán elmondja, Beszeda István az önkormányzat könyvvizsgálója más 
elfoglaltsága miatt a mai ülésen nem tud részt venni, ezért véleményét levélben közölte, 
melyet ismertet. „A Polgármesteri Hivatal rendelkezésemre bocsátotta Ózd Város 
Önkormányzatának rendelet-tervezetét a város 2011. évi költségvetéséről, annak 
mellékleteit és a végrehajtást segítő intézkedések tervezetét. A rendelet tervezetét, 
indoklását áttanulmányoztam, észrevételeimet az alábbiakban foglalom össze. A 2011. 
évi rendelet-tervezet megfelel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 
CLXIX. törvény, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.  
törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és kapcsolódó 
kormányrendeleteknek, a helyi önkormányzati költségvetések tervezési elvárásainak és  
normáinak. Bár a költségvetés indoklása is tartalmazza, ezúton is  felhívom szíves 
figyelmüket a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény azon előírására, 
mely felső korlátot szab a helyi önkormányzatok adósságát keletkeztető 
kötelezettségvállalásnak. Emlékeztetni kívánom Polgármester urat és a Képviselő-testület 
tagjait, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. 
törvény 6 melléklet I. fejezet 2. pontjában az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 
lévő önkormányzatok támogatására meghatározott előirányzat felhasználásához 
kapcsolódó, a törvényben is leírt elvárások alapján a támogatás pályázatainak 
elbírálásánál kiemelt szerepet játszanak a kötelezően ellátandó feladatok finanszírozási 
gondjai. A 2011. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedéseket átgondoltak, 
konzekvens végrehajtásuk egyéb, előre nem látható kedvezőtlen körülménytől eltekintve 
nagyban segítheti a rendelet végrehajtását. „ 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésen elhangzott véleményeket, 
kiegészítéseket ismerteti. Kiemeli, hogy a képviselő-testület költségének 40 M Ft-os 
csökkenése nemcsak a Kormány által hozott intézkedések miatti csökkenésből adódik, 
hanem 10 M Ft-ot ténylegesen a város vezetés takarított meg, hisz a kabinet ennyivel 
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kevesebb pénzből működik, mint korábban. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén is 
felvetődött a kötelező és a nem kötelező feladatoknak a kérdése. Véleménye szerint  a 
kultúra, a sport, a civil szervezetek működése az, amelytől élhető lesz a város. Ezen nem 
kötelező feladatok teszik a várost várossá. A sport támogatással kapcsolatban  elmondja, 
belső szerkezeti átalakítás történik az ágazatban, új intézmény létrehozásáról kell 
dönteniük, ezzel kapcsolatos egy, a későbbi napirend kapcsán tárgyalt előterjesztés is.  
Azt várják ettől az átalakítástól, hogy egészségesebb rendszer alakuljon ki, a cégek és 
intézmények működtetése ne vigye el a támogatások jelentős összegét, az élő sportra, az 
utánpótlásra, a tömegsportra több pénz jusson, úgy hogy összességében az ágazat 
támogatása csökken. Kiemeli, nemcsak helyben hagyott súlyos örökséget az előző 
időszak, hanem a Kormány is komoly örökséget kapott, hisz 2002-ben még csak 55 % 
volt az államadósság, ma viszont már 83 %. 2500 Mrd Ft-os kötelezettsége van a 
kormánynak, így jelenleg nem tud az önkormányzatoknak plusz támogatást nyújtani. A 
helyben maradó SZJA 72 MFt-tal, a normatíva  103 MFt-tal csökken. Ez további 175 M 
Ft kihívást jelent a képviselő-testületnek, melyet ki kell gazdálkodniuk az 
intézményeknek ahhoz, hogy működőképes legyen a város. Se közép-, se hosszútávon 
nem voltak tarthatóak folyamatok, ezért gyors és komoly lépések megtétele szükséges. 
Az egyébként 50-50 %-ban fiskális és egyéb társadalmi szemlélettől el kellett mozdulni a 
fiskális felé. Fontosnak tartja megemlíteni, hogy van a költségvetésnek sok pozitívuma is,  
nevezetesen, hogy működik a város, az  összes intézménye, minden sport és civil 
szervezete. A civil szervezetek terén is próbálják emelni a támogatást, fontos, hogy az 
előző testület által elkezdett beruházások és fejlesztések folytatódjanak, a koncepcióban 
megfogalmazottak szerint igyekeznek végrehajtani a fejlesztéseket. A Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság a költségvetés-tervezetet 5 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadásra 
javasolja. 
 
Dr. Bélteczki János elmondja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, és főleg az egészségügyi és a szociális juttatások terén fejtették ki a 
véleményüket. A költségvetés-tervezetből megállapítható, hogy Ózd város egészségügye 
működni fog, a szociális és egyéb juttatások terén a törvényben meghatározott fejkvóta 
alapján járó juttatáshoz mindenki hozzá fog jutni. A méltányossági körbe tartozó 
juttatások jelentős részét igyekeznek megtartani, és úgy befolyásolni a költségvetést, 
hogy Ózd város lakói a lehető legszélesebb körben hozzá tudjanak jutni. A Bizottság 
javasolja a rendeletelfogadását. 
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság véleményét ismerteti, melyet 
az aggodalom szó tükröz a legjobban. Komoly munkát, erőfeszítést fog jelenteni az itt 
maradó örökség felszámolása, de az aggodalom mellett a bizakodás is megjelent az 
ülésen. A bizottsági ülésen elhangzott, bíznak abban, hogy  képesek lesznek kezelni ezt a 
nehéz terhet, amelyhez nagy elhivatottság kell. Tudni kell mindenkinek azt, hogy az 
örökség felszámolásnak áldozatai lesznek, hisz már a mai előterjesztések között is 
lesznek olyan döntések, amelynek következtében emberek egzisztenciája kerül 
veszélybe, és ez a jövőben sem kerülhető el. A bizottság egyhangúlag javasolja a  
képviselő-testületnek a költségvetés elfogadását, amelyet nagyra értékel, és megköszön a 
bizottság minden tagjának. 
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Obbágy Csaba elmondja, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta a 
rendelet-terveztet. A költségvetés előkészítése nagyon alapos volt. Polgármester úr, 
alpolgármester úr, sőt még országgyűlési képviselő úr is jelen volt az oktatási 
intézményvezetői értekezleten, így első kézből kapták az információt, a kérdéseikre a 
választ az intézmények vezetői. Az igény 2010-hez képest jelentősen megemelkedett, 
amit korlátozni kellett. Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2,5 Mrt Ft-os 
költségvetéséhez közel 1 Mrd Ft-ot az önkormányzat biztosít, és hasonló arányról lehet 
beszélni az Ózdi Művelődési Intézményeknél is. Az intézményvezetők megértéssel 
fogadták a többször átdolgozott költségvetést. Ismerik az ország és a város teherbíró 
képességét, tisztában vannak azzal, hogy ebben az évben még szigorúbb gazdálkodásra 
van szükség. Az előterjesztést az  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 7 igen 
szavazattal egyhangúlag javasolja elfogadásra. 
 
Kisgergely András elmondja, az új összetételű képviselő-testületnek ez az első 
költségvetése, amelyet a jelenlegi városvezetés tervezett és fog majd végrehajtani. A 
város jelenlegi súlyos helyzetét ismerve, érdeklődve várta milyen kitörési pontokat 
tartalmaz a költségvetést. Polgármester úr az alakuló ülésen fő célként egy hármas 
prioritást említett. Ez a munkahely teremtés, a közbiztonság megteremtése és az 
elvándorlás megakadályozása volt. Ez egy négy éves, nagy ívű elképzelési rendszer, 
ennek fényében kell a költségvetést vizsgálni. Vannak a költségvetésnek pozitívumai és 
negatívumai. Vitális Istvánnal abban nem tud egyetérteni, hogy a fiskális és politikai 
költségvetés 50-50 %-os arányához képest ez a fiskális részbe csúszott át. Véleménye 
szerint ez még mindig politikai költségvetés. Úgy látja, hogy a jelenlegi városvezetés fél 
a népszerűségvesztéstől, és ezért nem mert olyan lépéseket megtenni, amiket meg kellett 
volna. De van pozitív oldala is a költségvetésnek. A szigorúbb gazdálkodás, és az, hogy 
folyamatosan figyelemmel fogják kísérni, hogy az intézmények mire költenek, ez pozitív 
dolog. A Polgármesteri Hivatal, a képviselő-testület takarékoskodik, ez is jó irányvonalat 
mutat. Elindultak az intézmény átalakítások, de ezeknek még nem látható, milyen 
eredménye lesz, de bíznak abban, hogy a későbbiek folyamán ez megmutatkozik, hisz a 
választópolgárok nem egy, hanem négy évre választották  meg őket. Tavaly 725 millió Ft 
volt a működési hiány, most 827,5 M Ft van tervezve, ez már 102,5 M Ft-os többlet-
hiány, a tavalyi költségvetéshez képest, ezt megint hitelfelvételből kell finanszírozni és 
hitelből pedig van bőven. 176 M Ft-os  normatíva csökkenést szenved el a város 2011-
ben. Miért? Tavaly tavasszal és ősszel a választási kampányban hallották Orbán Viktor 
miniszterelnök úrtól, hogy sok szavazat sok változás. A sok szavazat megvolt, de nem 
látják a nagy változást, sőt visszafelé fejlődik a város. Az ígért gazdasági fejlődés sem 
indult be, igaz nem telt el még sok idő, de ködös célozgatásokon, ígérgetéseken kívül 
konkrétumot még nem hallottak. A szerkezeti átalakításokhoz úgy gondolja, hogy 
régebben hozzá kellett volna kezdeni, 17 éve van a képviselő-testületben FIDESZ 
képviselő. A kampány során is előfordult, hogy attól függően, kihez beszélt, sokszor 
ellentétes dolgokat ígért meg a FIDESZ. Most elvált az ígéret a ténytől és látható ebben a 
költségvetésben is, hogy sokat nem fejlődtek. A ma tárgyalt napirendek között vagyon 
elemek eladásáról lesz szó, amihez nem tudnak hozzájárulni. Ez a város ki van fosztva, és 
nem a vagyoneladásokból kell a működési hiányt finanszírozni, hanem jóval 
takarékosabb költségvetést kell készíteni. Ózd egyedülálló helyzetben áll az országban, 
hisz több száz bérlakással rendelkezik az önkormányzat, ez a vagyon egy gazdasági 
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fellendülés esetén aranyt ér. Probléma, hogy ebben az évben elérik a 70 %-os 
eladósodottságot, ami azt jelenti, hogy a törvény értelmében nem tudnak plusz működési 
hitelt felvenni. 400 M Ft-os működési hiány megtakarítást irányoznak elő, ha ilyen lesz a 
jövő évi költségvetés is ezt nem tudja elképzelni. Örülne, ha 2012. év végén még 
működne a város. Széles körű egyeztetésről beszéltek a hozzászólók, de a JOBBIK 
Magyarországért Mozgalommal senki nem egyeztetett. Ígéretet kaptak a polgármestertől 
tavaly decemberben, hogy majd bekéri tőlük a javaslatokat, de ez nem történt meg, így 
nincs fogalmuk arról, hogy a költségvetés milyen háttér számokon alapul. A költségvetést 
ebben a formájában nem tudják elfogadni. 
 
Fazekas Zoltán elmondja, Kisgergely András képviselő kihasználta mind két 
hozzászólásához rendelkezésére álló időkeretét, de a téma fontosságára való tekintettel, 
hisz indokolt az alapos véleménynyilvánítás, kéri képviselő társait,  hogy a rendelkezésre 
álló időkeretet vegyék figyelembe. 
 
Boda István képviselősége legrövidebb hozzászólását mondja el. A költségvetés 
felvezetését, a szóbeli előkészítést mintaszerűnek tartja. Mondanivalóját 10 mondatban 
foglalja össze. Azzal a mondással indít, hogy a lehetetlent azonnal megoldjuk, a csodára 
azonban egy kicsit várni kell. Ezt azért említi, mert az előző kormányzat finanszírozási 
politikája elfogadhatatlanul rossz volt, de az új kormánynál sem javult a helyzet, hiszen a 
normatív támogatás 175 millió Ft-tal kevesebb a tavalyinál. A költségvetési koncepció 
kemény célokat tűzött ki, kiemelte az országos gyakorlathoz hasonlóan a kötelező 
feladatok finanszírozását. Véleménye szerint a 2011. évi költségvetés ehhez képest 
megengedőbb. A költségvetés alapos szakmai előkészítés és egyeztetés sorozat alapján 
készült. A pénzügyi kiadások visszafogása, a társaságok nagyon bonyolult átalakítása, a 
kincstárhoz hasonló pénzügyi rendszer, az intézkedési terv 78 MFt-os megtakarítási terve 
jó irányt mutat, de még közel sem fogja át az egész rendszert. Az egyes területek 
önkorlátozó, racionálisabb gazdálkodásra törekvő magatartása még nem kielégítő. Egyes 
területek pénzügyi ellátottsága, a kötelező feladatok hangsúlyozása és a pénzügyi 
lehetőségek függvényében túlfinanszírozottságot mutat. A működési hiány a még várható 
tudatos idei csökkentések ellenére is jelentős és az ezek csökkentésére irányuló 
szerkezetátalakítás még nem fejeződött be. Kiemelt fontosságúnak tartja a 
működéshiányokat tartósan csökkentő szerkezet-átalakítás 2011. első öt hónapjában 
történő áttekintését, mert ennek elmaradása esetén nem biztosítható a 2010. évi 400 MFt-
os megtakarítás és az önkormányzat pénzügyileg ellehetetlenülhet.  
 
Vitális István Kisgergely András hozzászólására reagálva elmondja, azzal a 
kijelentésével, hogy még mindig politikai és enyhe költségvetés készült, egy 
közvélemény kutatás alkalmával az állampolgárok nem biztos, hogy egyetértenének. 
Véleménye szerint a költségvetés nem politikai költségvetés, nagyon komoly racionális 
szerkezeti átalakításokat kezdtek el, és szándékukban áll ágazatokat, de legfőképp az 
önkormányzat cégeit áttekinteni. Ahhoz, amit miniszterelnök úr ígért, és még nem 
valósult meg, egy kis türelmet kérnek, hisz négy év áll rendelkezésükre, de elindítottak 
nyolc és tíz éves programokat is. Ne várják el tőlük, hogy nyolc év örökségét azonnal 
megszüntetik. Egyetért azzal, hogy korábban el kellett volna kezdeni a szerkezet 
átalakításokat, és lehet, hogy FIDESZ-es képviselő már 17 éve jelen van a képviselő-
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testületben, de 1994-1998 között csak egy képviselő volt az akkori 25 fős testületben. 
2005-ben 0 lett a város költségvetési hiánya, ez volt a FIDESZ öröksége. Viszont az 
utóbbi 8 év kormányzása folytán 2007-ben már 640 M Ft-os hiány jelentkezett, és a 3 
Mrd Ft-os kötvényből volt egy egyszeri konszolidáció. A  vagyon eladásával kapcsolatos 
előterjesztés tárgyalásakor polgármester úr el fogja mondani azt az alapelvet, melyet 
követni akarnak, miszerint vagyonvesztés nem állhat fenn, ha vagyon értékesítésre kerül 
sor, akkor ez másik, még értékesebb vagyon létrehozását kell, hogy szolgálja. Helyesbíti 
Kisgergely András kijelentését, a városnak nem 70 %-os költségvetési hiánya van, hanem  
a korrigált árbevétel 70 %-a szabja meg a hitel felvételi lehetőséget. Ebben az évben, ha 
levonják az adóbevételből a jelenleg fennálló hiteleket, akkor ez 492  M Ft, és ezt közelíti 
meg 413 M Ft-tal a jelen előterjesztés. Az előző kormány tevékenységét ő a 0-hoz 
közelíti, Boda István képviselőtársát is türelemre intené. Ha a nem kötelező feladatok 
ellátásánál, a civil szervezetektől, a sporttól egyszer megvonják a támogatást és befejezik 
tevékenységüket,  akkor azokat lehetetlen újra indítani, ezért óvatosan kell azzal bánni, 
hogy milyen mértékben szorítják meg őket.  
 
Dr. Bélteczki János visszautasítja azt a vádat, hogy nem történt széleskörű konzultáció, 
hisz minden bizottsági tag megkapta az adatokat, az itt ülők pedig mindannyian tagjai 
valamilyen bizottságnak. A bizottsági üléseken mindenki elmondhatta véleményét, a 
bizottsági jegyzőkönyvekben a költségvetés megszavazásakor egyhangú döntéseket lát. 
Akkor hogyan lehet, hogy a tegnapi bizottsági ülés óta megváltozott valaki véleménye, 
talán csak nem a kamera tette ezt a pálfordulást? Mód van arra, hogy a tényleges munkát 
a bizottságokban elvégezzék, ott mindenki elmondhatja javaslatát. Véleményeket hallott 
az üléseken, javaslatot viszont kevesebbet. Megválasztásukkor sem ígértek felelőtlenül, 
azt ígérték, hogy tisztességesen, becsületesen, legjobb tudásuk szerint mindent 
megtesznek, hogy a várost kihúzzák a bajból. Képviselő társai nevében is mondhatja, 
hogy ezt teszik, ezért célzást arra, hogy valamiféle politikai szándéktól vezetve 
eltorzították a valós helyzetet, visszautasít. 
 
Kisgergely András reagálva Dr. Bélteczki János hozzászólására elmondja, az Ügyrendi, 
Igazgatási és Rendészeti Bizottságnak, melynek munkájában részt vesz, nem az a tisztje, 
hogy ott a költségvetés számadatairól beszéljenek, az nem gazdasági vagy pénzügyi 
bizottság. Az SZMSZ-ben meg van fogalmazva, hogy mi az Ügyrendi, Igazgatási és 
Rendészeti Bizottság hatásköre. Véleményét ott is kifejtette, tehát nem a kamera 
befolyásolta jelenlegi hozzászólását.  
 
Fürjes Pál elmondja, a hozzászólások is bizonyították, hogy milyen széleskörű vita 
előzte meg a költségvetést tervezését. Az elkészítésért a jegyző a felelős, a hivatal 
szervezeteivel együtt. A politikai vitában a polgármester és az alpolgármester által 
képviselt csoport, frakció hivatott eldönteni, hogyan módosul a költségvetési 
előterjesztés. Nem elsősorban a politikai egyeztetés volt a mérvadó akkor, amikor 
kialakultak a végleges számok. Véleménye szerint demokratikusan történt az előkészítés, 
kifejezetten szakmai irányelvekkel. Ilyen dinamikus változás, ennyi törvényalkotás, az 
embereket érintő változás egyetlen kormányzási ciklusban sem történt még. A 
tendenciában, a szemléletmódban történő változás terén is példamutató a jelenlegi 
kormány. Az új képviselő-testület megalakulása óta eltelt lépéseket értékelve a 
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tisztánlátás, a racionális gondolkodás, a jövőt célzó gazdálkodásnak a 
figyelembevételével létrejövő döntések jellemzik az eltelt időszakot. Örül annak, hogy a 
képviselőtársak úgy ítélik meg, hogy fontos a szerkezetátalakítás, és ebben rejlik a jövő 
kulcsa. A mai ülés napirendje között szerepel valóban egy előterjesztés, amely előrevetíti 
egy önkormányzati vagyontárgy eladását, amelynek határozott célja van, mégpedig az, 
hogy egy beruházás útján takarékosabb gazdálkodást eredményező vagyon 
átstruktúrálása történjen meg. A szigorúság fontos tényező, örül annak, hogy több 
képviselő is megemlített ezt. Ezt szolgálja az intézmények havi elszámolási 
kötelezettsége. Azért kell ezt betartani, hogy segítsen a költségvetés végrehajtásáért 
felelősöknek, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya naprakészen tudja figyelni a 
gazdálkodásukat, de segít az abban részt vevőknek, az intézményvezetőknek, 
gazdaságvezetőknek. Amikor a költségvetés puhaságát ostorozzák, figyelembe kell azt is 
venniük, Ózdon egy sokkal kisebb közösség részesei, mint más nagy városokban, 
közelebb állnak egymáshoz az emberek, direktebb módon érződik egy-egy egzisztencia. 
Nem biztos, hogy dicséretes cél lenne, ha keményebb intézkedéseket hoznának, és 
gyorsan sok embert bocsátanának el és növelnék az amúgy is súlyos teherként rájuk 
nehezedő munkanélküliséget. A városnak nincs munkaerő felvevő piaca, azon dolgoznak,  
hogy egyre több munkahely jöjjön létre, viszont türelmet kér a megvalósításig. A 
kormány és az önkormányzat intézkedéseinek már tapasztalható némi eredménye. 
Elküldték minden képviselő részére a Rombauer tervet, amely párját ritkító projekt, és 
elsősorban Ózd, de a kistérség részére is tud kivezető utat mutatni. Más régió térségének 
nincs ilyen kidolgozott terve. A tervben vázolt fejlesztési célokat kidolgozva reális 
lehetőség nyílik arra, hogy a leghátrányosabb kistérségek közül ki tudjon az ózdi 
kistérség emelkedni. Szívesen vennék, ha a kistérség elveszítené ezt a minősítését. Kéri a 
szavazásakor vegyék figyelembe, hogy alapos előkészítő munka történt a költségvetés 
készítésekor, ami a bizottságok munkájában is megtestesült.  
 
Fazekas Zoltán elmondja, rátérnek a költségvetés részletes vitájára. Először a rendelet-
tervezetet tekintik át, és utána mellékletenként haladnak tovább, és mindenki elmondhatja 
véleményét, javaslatát.  
 
Vitális István elmondja, a költségvetési rendelethez technikai jellegű módosító javaslata 
van. A rendelet kiegészül egy új 15. §-sal, melynek szövege: „Hatályát veszti Ózd Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete a helyi 
adókról szóló 38/2007. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.” A meglévő 15. 
§ így 16. § lesz.  
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a módosítással kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a módosító 
javaslatot. 
 
Fazekas Zoltán: ezután rátérnek a költségvetés mellékleteinek tárgyalására. Egyenként 
fognak végigmenni a mellékleteken, kéri, hogy akinek hozzászólása, módosító javaslata, 
van, nevezze meg a melléklet melyik sorában, melyik előirányzatához van észrevétele, 
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módosító javaslata. Ha kiadási oldalon van módosító javaslata, nevezze meg annak 
forrását, hogy a fő összeget a javaslat ne befolyásolja.  
 
Fazekas Zoltán egyenként ismerteti a költségvetési rendelet mellékleteit.  
 
Mivel az egyes mellékletekhez kérdés, észrevétel, javaslat nem történt, kéri, szavazzanak 
a teljes rendeletről  
 
A Képviselő-testület 10 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotja az 
alábbi rendeletet: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011.(II. 18.) önkormányzati 
rendelete Ózd Város Önkormányzata  2011. évi költségvetéséről 

 
Ózd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény  65 §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) 
bek. b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.  

 
A rendelet hatálya 

 
1. § 

 
(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira,  a Polgármesteri 

Hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézményekre 
terjed ki. 

 
(2) A helyi kisebbségi önkormányzat esetében a rendelet rendelkezéseit saját 

határozatában foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. 
 

2. § 
 

(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat a 
címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg. 

 
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal 

külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímeket a Polgármesteri Hivatalon belüli 
feladatok alkotnak. 

 
Az Önkormányzat költségvetésének bevételei és  

kiadásai 
 

3. § 
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(1) Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi  
a) költségvetési bevételeinek főösszegét                    7.173.437 E Ft-ban 
b) költségvetési kiadásainak  főösszegét                     7.774.563 E Ft-ban 
c) költségvetési bevételek és kiadások hiányát              601.126 E Ft-ban 
d) tárgyévi hiteltörlesztések összegét                             497.266 E Ft-ban 
e) összes hiányát                                                          1.098.392 E Ft-ban 
 

 állapítja meg. 
 
(2) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 1.098.392 E Ft-os hiányából 
 

a) a működési hiány összege:                                       827.144 E Ft 
b) a felhalmozási hiány összege:                                  271.248 E Ft 

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

 
a) külső forrás bevonásával  

- folyószámla hitel felvételéből                                827.144 E Ft 
 
összegben finanszírozza. 

 
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt  
          

a) belső finanszírozás keretében  
- előző évi szabad pénzmaradványából                    271.248 E Ft 
 
összegben finanszírozza. 

 
       A pénzmaradvány a 2011. évi felhalmozási kiadásokat finanszírozza. 
 
(5) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek főösszegének 

jogcímek szerinti  részletezését az 2. melléklet, címenkénti részletezését a 3. 
melléklet tartalmazza. 

 
(5) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított költségvetési kiadások főösszegének  

intézményenkénti és előirányzat-csoportonkénti részletezését a 4. melléklet 
tartalmazza. 

 
(6) A Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetési  kiadásainak előirányzata   4.773.136 

E Ft. melyből                
a) az általános tartalék összege                       10.000 E Ft, 
b) a lakóterületi céltartalék összege             
           = működési célra                                    10.000 E Ft, 
           = felhalmozási célra                               10.000 E Ft, 
c) a pályázati céltartalék összege                      15.000 E Ft, 
d) vis-maior tartalék összege                             10.000 E Ft. 
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     A kiadások feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza. 
   
(7) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek részére a felügyeleti szerv 

által folyósítandó támogatás összege 2.712.132 E Ft. 
 A folyósítandó támogatásokat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szervenként a 6. melléklet tartalmazza. 
 
(8) Az Önkormányzat által kijelölt felújítások előirányzata 102.789 E Ft, a beruházási 

kiadások előirányzata 1.158.704 E Ft. Az intézményenkénti és feladatonkénti 
részletezését a 8. és 9. mellékletek tartalmazzák. 

 
(9) Az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási 

előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza. 
 
(10)Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága önállóan működő költségvetési 

szervei bevételi előirányzatait a 3/a. melléklet, a kiadási előirányzatait előirányzat-
csoportonként és kiemelt előirányzatonként, valamint az éves létszámkeretét a 4/a 
melléklet tartalmazza.  

 
(11) A költségvetési szervek 2011. évi létszámkeretét a 4/b. melléklet tartalmazza. 
  
(12) Az Önkormányzat 2011. évi működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 10. 

melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 11. melléklet 
tartalmazza. 

 
(13) Az Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatainak összevont mérlegét 

a 12. melléklet tartalmazza. 
 
(14)  Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezését 

a 13. melléklet tartalmazza. 
 
(15) A 2011. évi működési célú előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 14. melléklet  

tartalmazza. 
 

(16) Ózd Város Önkormányzata által igénybevett hitel állományát a 15. melléklet 
mutatja be. 

 
(17) Az önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásait a 16. melléklet foglalja össze. 
 
(18) Az Európai Uniós forrásokból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 

bevételeit és kiadásait a 17. melléklet tartalmazza. 
 

Az előirányzatok felhasználása 
 

4. § 
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(1) Az alapítványok, a karitatív és egyéb civil szerveződések támogatására előirányzott 

5.000 E Ft keretösszeg (5. melléklet 4. cím 1. alcím 2. előirányzat csoport) 
felhasználására- a Civil Tanácsnok javaslata alapján -a Pénzügyi és Gazdasági  
Bizottság, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság és a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság együttesen köteles a 
Képviselő-testületnek javaslatot tenni. 

 
(2) A Képviselő-testület a sportszervezetek támogatására (II-IV. negyedévre) 

előirányzott 40.000 E Ft keret (5. melléklet 4. cím 6. alcím 2. előirányzat csoport) 
tételes felhasználását az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hatáskörébe utalja. 

(3) A nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos 
feladatokra előirányzott 7.000 E Ft keret (5. melléklet 4. cím 7.alcím 1. előirányzat 
csoport) felhasználására vonatkozó javaslatot az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság köteles  a Képviselő-
testület elé terjeszteni. 

 
(4) A közművelődési feladatokra előirányzott 1000 E Ft tartalék előirányzatának 

felhasználását (5. melléklet 4. cím 7.alcím 1. előirányzat csoport) a Képviselő-
testület az  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hatáskörébe utalja. 

 
(5) A Képviselő-testület a rövid és hosszú távú közfoglalkoztatás önkormányzati 

önerejére biztosított 30.000 E Ft előirányzat (5. melléklet 11. alcím 2. előirányzat 
csoport) felhasználását – a tényleges foglalkoztatási költségek alapján – a Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottság és az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe 
utalja.  

 
(6) A Képviselő-testület a közrend és vagyonvédelmi feladatok támogatására 

előirányzott 5000 E Ft keret (5. melléklet 4. cím. 12. alcím 2. előirányzat csoport) 
felhasználását az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság hatáskörébe utalja. 

 
(7) A 2011. évi költségvetésben  

 
- útfelújításokra illetve azok önerejére előirányzott                15.000 E Ft 
- járdafelújításokra előirányzott            5.000 E Ft 
- belvíz- és csapadékvíz rendezési feladatokra előirányzott    10.000 E Ft 
- egyéb felújításokra előirányzott                                              5.000 E Ft 
 
(8. melléklet) felosztásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján a 
Képviselő-testület dönt. 

 
(8)  A Képviselő-testület a megüresedett lakások lakhatóvá tételére, bérlakások eseti 

külső felújítására előirányzott 9.500 E Ft keretösszeg felosztását (8. melléklet) – a 
bérlakások üzemeltetését ellátó szervezet javaslata alapján – a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság és a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság együttes  
hatáskörébe utalja. 
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(9) A Képviselő-testület a városrehabilitációs feladatokra jóváhagyott 20.000 E Ft 

felhasználását (9. melléklet) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörébe utalja. 
(10) A közvilágítás fejlesztésére előirányzott 1.000 E Ft tételes felosztását ( 9. 

melléklet) a Képviselő-testület a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörébe 
utalja.  

 
(11)A 10.000 E Ft általános tartalék (5. melléklet 4. cím 1. alcím 7. előirányzat-

csoport) felhasználását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A 
lakóterületi céltartalékok 20.000 E Ft-os előirányzatának felhasználását a 
Képviselő-testület - területi képviselők véleményének figyelembevételével – a 
Polgármester hatáskörébe utalja. 

 
(12) A Képviselő-testület a rendkívüli időjárás és egyéb helyzetek okozta károk 

helyreállítására jóváhagyott 10.000 E Ft-os vis maior tartalék felhasználását a 
Polgármester határkörébe utalja. 

 A Polgármester a keretből történő felhasználásról a soron következő rendes 
képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.  

 
   (13) A 15 000 E Ft pályázati   céltartalék (5.  melléklet 4. cím 1. alcím 7. előirányzat-

csoport) a pályázati támogatások előkészítésével és önerejével kapcsolatos 
kiadásokra használható fel a Képviselő-testület döntése alapján. 

 
A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 
5. § 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetési segély megállapításának 
alapját képező legalacsonyabb temetkezési díjat 137.492 Ft-ban állapítja meg.  
 

6. § 
 

(1) A költségvetés főösszegei, költségvetési szervenkénti (címenkénti) és kiemelt 
előirányzatonkénti összesen előirányzatai – az alábbiak kivételével – csak a 
Képviselő-testület által módosíthatók: 

 
államháztartás más alrendszereitől év közben biztosított pótelőirányzatok, 
 
bevételi többletekkel összefüggő előirányzat-módosítások (intézményi 
működési bevételi többletek, működési és felhalmozási célú támogatásértékű 
bevételek, átvett pénzeszközök). 

 
(2) A költségvetési szervek többletbevételeikből a személyi juttatások és az azzal 

összefüggő munkaadókat terhelő járulékok és létszám előirányzatát saját hatáskörben 
csak a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi 
juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből 
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történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig emelhetik fel. Ez azonban tartós 
kötelezettségvállalást nem eredményezhet. 

  
(3)A költségvetési szervek a Polgármesteri Hivatal kivételével az eredeti, illetve 

módosított előirányzatot meghaladó többletbevételek 30 %-át, amennyiben az nem 
tervezési hibából adódik – a Jegyző egyidejű tájékoztatása mellett  - intézményi 
hatáskörben felhasználhatják, az ezt meghaladó többletbevétel az Önkormányzat 
bevételét képezi. 

 
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel- 

jogszabályi keretek között- önállóan gazdálkodnak. 
 
(5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját 

kezdeményezésű kiemelt előirányzat átcsoportosításokat, az azok terhére történő 
teljesítéseket a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának értesítését követően 
hajthatja végre.  

 
(6) Az intézmények által kezdeményezett előirányzat-emelés önkormányzati támogatási 

igénnyel sem 2011. évben, sem az azt követő években nem járhat. 
 
(7) A feladat elmaradásából származó kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására 

csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 
 
(8) Az önkormányzati támogatások és a költségvetésben előirányzott tartalékok 

működési többletkiadást okozó célokra nem használhatók fel. 
 
(9) Költségvetési szerv szellemi tevékenység megbízási szerződéssel, vagy számla 

ellenében történő igénybevételére szerződést 3. személlyel, szervezettel csak 
jogszabályban előírt esetekben, vagy a Polgármester és a Jegyző együttes írásbeli 
engedélye alapján köthet.  
Költségvetési szerv nyugdíjast csak abban az esetben alkalmazhat, ha a munkakört 
munkaképes korú szakemberrel nem tudja betölteni. A foglalkoztatáshoz ebben az 
esetben is a Polgármester és a Jegyző együttes írásbeli engedélye szükséges.  
 

(10) A Polgármesteri Hivatalnál a cél- és többletfeladatok ellátására tervezhető 
előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások 5 %-át. 

 
(11) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, 

ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az, az alaptevékenység ellátását 
nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. 
A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél. 

 
(12) A társadalom- és szociálpolitikai juttatások kiadási előirányzatán belül az egyes 

jogcímek között a szükséges átcsoportosításra a Képviselő-testület a Polgármestert 
hatalmazza fel. 
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(13) A költségvetés végrehajtása során a kifizetések teljesítésekor előre kell sorolni a 

kötelező feladatokat.  
7. § 

 
(1)A Képviselő-testület felhatalmazza az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szervek vezetőit az előírt bevételek beszedésére, illetve a jóváhagyott kiadások 
szükséges mérték szerinti teljesítésére. 

 
(2) A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzaton 

belül kötelesek gazdálkodni. 
    A hitelállomány csökkentése, minimalizálása és a hitellel kapcsolatos költségek 

csökkentése érdekében a költségvetési szervek pénzellátását a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi Osztálya a rendelkezésre álló forrást figyelembe véve az alábbiak szerint 
biztosítja: 
a) A költségvetési szervek a tárgyhót megelőző utolsó munkanapon, illetve a tárgyhó 

második hetének utolsó munkanapján pénzigénylést nyújtanak be a Pénzügyi 
Osztályra. 

b) A pénzigénylésnek tartalmaznia kell:  
- a költségvetési szervnél rendelkezésre álló pénzeszközök összegét, 
- a várható saját intézményi bevételeket, 
- a tervezett kifizetések jogcímeit, összegeit, fizetési határidőit. 

 
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzigénylésében meghatározottakhoz 

igazodó pénzellátásáról a Pénzügyi Osztály Vezetője gondoskodik. 
 

8. § 
 

 (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője az esedékességet 
követő 30 napon túli tartozásállományról 5 napon belül köteles tájékoztatni a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Vezetőjét. 

 
(2) Amennyiben az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 30 napon túli 

elismert tartozásállományának mértéke eléri az intézmény éves eredeti kiadási 
előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot és e tartozását egy hónapon belül 
nem tudja 30 nap alá szorítani, a Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki.  

 
(3) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás – a 

költségvetési szervet terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, 
megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokat 
kivéve – a kirendelő önkormányzatot terheli a Képviselő-testület eltérő rendelkezése 
hiányában. 

 
(4) A kijelölt önkormányzati biztos a tevékenységéről – a Képviselő-testület eltérő 

rendelkezése hiányában – havonta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak, 
negyedévente a Képviselő-testületnek köteles beszámolni. 
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9. § 
 
A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat változások miatt 
szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület félévente, de 
legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésére külön 
jogszabályban meghatározott - február 28-ai – határidőig december 31-i hatállyal dönt. 

 
10. § 

 
(1) Az államháztartáson kívüli szervezetek önkormányzati támogatása felhasználásának 

feltételeit a támogatottal a költségvetési évre vonatkozóan kötött megállapodásban 
kell rögzíteni. 

 
(2) A Képviselő-testület, vagy költségvetési szervei által nyújtott támogatásról a 

támogatott legkésőbb 2012. január 15-ig köteles elszámolni. Azon támogatott 
részére, aki a támogatás összegéről határidőben nem számol el 2012-ben támogatás 
nem állapítható meg. 

 
(3) A helyi önkormányzat által nyújtott céljellegű, működési és fejlesztési támogatások 

kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét, a támogatási program 
megvalósítási helyét az Ózd Városi Önkormányzat honlapján – legkésőbb a döntés 
meghozatalát követő hatvanadik napig – közzé kell tenni. Honlapon történő 
közzététel esetén legalább öt évig biztosítani kell az adatok hozzáférhetőségét.  
Amennyiben a támogatási összeg 200.000 forint alatti – melyet adott költségvetési 
évben egybe kell számítani – a közzététel mellőzhető. 

 
11. § 

 
(1) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó 

vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy 
azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás 
megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni 
értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések 
megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, 
határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett 
adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. 
A közzétételről az Önkormányzat nevében szerződést kötő személy gondoskodik. 

 
(2) Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú 
szerződések értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából 
egybe kell számítani. 
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      12. §  
 
(1) A Képviselő-testület az 50.000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelések 

elengedését az önállóan gazdálkodó intézmény vezetőjének hatáskörébe utalja, amit 
az intézmény számviteli politikájában jóváhagyott módon kell végrehajtani. 

 
(2) Az 50.000 Ft értékhatár fölötti behajthatatlan követelések nyilvántartásból való 

törlését megfelelő indokolással a költségvetési intézmények vezetői évente október 
30-ig kezdeményezhetik. A kérelmek elbírálásáról a Képviselő-testület dönt. 

 
Záró rendelkezések 

 
13. § 

 
(1) Az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve 

a Polgármesteri Hivatal.  
 
(2) A Polgármesteri Hivatal az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

gazdálkodásának adatait – a vele kötött megállapodás alapján – elkülönítetten kezeli, 
tartja nyilván. 

 
14.§ 

 
A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a 
alapján az éves költségvetések és zárszámadások beterjesztésekor az előterjesztések 
részeként, illetve tájékoztatásul bemutatásra kerülő mérlegeket és kimutatásokat a 
következők szerint határozza meg: 
 

a) az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat tárgyévi mérlegét e rendelet 7. 
melléklete, 

b) az Önkormányzat tárgyévi összevont mérlegét e rendelet 12. melléklete, 
c) a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban e 

rendelet 13. melléklete, 
d) az Önkormányzat működési célú előirányzatainak  felhasználási ütemtervét e 

rendelet 14. melléklete,  
e) az Önkormányzat tárgyév január 1-ei hitelállományát e rendelet 15. melléklete,  
f) a   közvetett támogatások tárgyévi összegét e rendelet 16. melléklete, 
g) az Európai Uniós forrásokból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 

bevételeit és kiadásait e rendelet 17. melléklete  szerinti tartalommal, a hatályos 
rendelkezésekkel összhangban  kell elkészíteni. 
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h) A vagyonkimutatást (csak a zárszámadás előterjesztésekor) az önkormányzati 
vagyonrendelet (1/2009. (II.27.) sz.) 10. mellékletében meghatározott tartalommal 
és szerkezetben kell elkészíteni. 

 
 

15. § 
 
Hatályát veszti Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (I.21.) 
önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 38/2007. (XII.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 

16. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
        
 

Dr. Almási Csaba              Fürjes Pál  
           jegyző             polgármester 
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Fazekas Zoltán bejelenti, hogy Márton Ferenc képviselő ügyrendben történő 
hozzászólásának nem ad helyt, mivel az a szavazás után érkezett. Téves gombnyomást 
jelentett be Márton Ferenc, de ezt már nem áll módjában elfogadni.  
 
 

2.) napirend 
 
Javaslat a 2011. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedésekre 
 
Fürjes Pál  elmondja, az 1.) napirendi pont tárgyalásakor többször érintették ezt az 
előterjesztést is. Kiemel néhány lényeges pontot az intézkedések közül. Az egyik a 17. 
pont, amely azt a szigorúságot tartalmazza, hogy a költségvetési szervek, intézmények  
tárgyhót követő 15. napig a Pénzügyi Osztályra kötelesek megküldeni a jelentésüket, 
melyben a tényleges felhasználás, tényleges létszám, pénzforgalom adatait jelentik. Ez 
biztosítja, hogy naprakészen követni tudják a költségvetés időarányos alakulását. Az 
előzetesen kiadott anyaghoz kiegészítésként szerepel a 29. pont. Ez tartalmazza, hogy 
a költségvetési hiány csökkentése érdekében egyes területeken milyen mértékben kell 
csökkenteni és átdolgozni a kiadási előirányzatokat. Az Alsófokú Oktatási 
Intézmények Gondnokságánál  50 M Ft szerepel a költségvetési hiány csökkentése 
érdekében. Ennek egyrészt forrása az a fajta átszervezés, melynek fontos eleme, hogy 
két iskola átkerül megyei működtetésbe, valamint belső megtakarítások is szerepelnek 
benne. Elindították az intézmények energetikai átvizsgálását, amely az iskolák, óvodák 
részére megtakarítást fog eredményezni. Az Ózdi Művelődési Intézményeknek 3 M Ft 
van megjelölve, a hivatali igazgatási, körzeti igazgatási feladatok, valamint a 
polgármesteri hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összességében 25 M Ft-ot 
tartalmaznak. Ez része  annak a 75 M Ft-os megtakarításnak, amit a bevezetőben is 
említett. Ehhez kapcsolódik a két önkormányzati cég átalakítása, összevonása, 
önkormányzati intézménnyé történő alakítása következtében jelentkező költségvetési 
megtakarítás.  
 
Fazekas Zoltán mindezek az intézkedések pótolhatók lesznek az év folyamán sikeres 
pályázatokból is. Szép eredményeket értek el e tekintetben az iskolák, óvodák.  
 
Vitális István a könyvvizsgáló leveléből idéz, miszerint „a 2011-es költségvetést 
segítő intézkedések átgondoltak, konzekvens végrehajtásuk nagyban segítheti a 
rendelet-tervezet végrehajtását.” A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egybehangzóan 
elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Tóth Pál elmondja, az előterjesztést az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Bélteczki János ismerteti, az Egészségügyi és Szociális Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, 1 tartózkodással, 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja. 
 
Obbágy Csaba elmondja, az oktatási intézmények vezetői értekezletén, ahol részt vett 
polgármester úr is, elhangzott, hogy a 29. pont szellemében mindenki dolgozza át a 
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saját költségvetését és keresse meg a megtakarításhoz megfelelő megoldásokat. 
Üdvözli a polgármester azon igényét, hogy részt kíván venni az intézmények 
értekezletein.  Tervbe van véve, hogy a többi intézményt is végig fogja látogatni. Az 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság is tervezi, hogy kihelyezett bizottsági ülésen 
fognak tájékozódni az intézmények munkájáról. A bizottsági ülésen hosszasan 
vitatkoztak a 28. pontban megfogalmazott, a civil szervezetek támogatására 
jóváhagyott támogatásról. A rendelkezésre álló keretből csak nyilvántartott 
szervezetek részesülhetnek támogatásban.  Pénzügyi osztályvezető úr elmondta, 
problémát jelentett, hogy a nem bejegyzett egyesületeknek nincs számlaszámuk, a 
vezető sem érhető el, és nem lehet kellőképpen ellenőrizni őket. Véleménye szerint 
elég gyorsan be lehet ma már jegyeztetni egy-egy szervezetet, vagy léteznek olyan 
gyűjtő szervezetek, amelyen keresztül lehet a támogatást igényelni. Az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 
 
Kisgergely András kiemeli az ingatlanok értékesítésével foglalkozó 15. pontot. A 20. 
pont tartalmazza, hogy a költségvetésben tervezetten kívül az év folyamán értékesített 
lakótelkekből és lakásingatlanokból származó bevételekről elkülönített nyilvántartást 
kell vezetni. Ezt az előírást jónak tartja. A bevételből elsősorban az önkormányzat 
vagyonkezelésbe nem adott ingatlanjainak felújítását kell finanszírozni. Ő az 
elsősorban szó használatával nem ért egyet, mert ha azt az elvet kell követni, hogy 
vagyon eladásból  más vagyont kell létrehozni, akkor ezt a megfogalmazást nem érti. 
A 21. pontban leírt, „az egyre romló gazdasági feltételeket figyelembe véve” 
megfogalmazást érdekes dolognak tartja, hisz többször is azt hangoztatták, hogy 
javulni fognak a gazdálkodási feltételek, látjuk azonban, hogy romlanak. Nem tudja 
értelmezni - nem elvitatva a polgármester és az alpolgármester érdemeit - hogy  anyagi 
ösztönzésről is szó esik ebben a pontban. A félévente adható egy-egy havi 
illetménynek megfelelő összeg önmagában nem probléma, de úgy gondolja nincsenek 
abban a helyzetben, hogy jutalmakat osztogassanak. A jutalom kifizetési feltételét - 
nem indul adósságrendezési, illetve csődeljárás, valamint 60 napon túli fizetési 
kötelezettség ne legyen – nem tartja helyesnek, hisz ez azt sugallja, ha 8-16-ig bent 
vannak a hivatalban, akkor jár nekik a jutalom. Elismeri, hogy nagyon sokat kell tenni 
a városért, rengeteg plusz munkát jelent a város vezetése, és ez  nem 8 órás munkakör, 
de úgy gondolja, megválasztásukkor ezzel tisztába kellett lenniük. Ha valaki elvégzi a 
feladatát, nem megy csődbe a város és intézményei, attól még nem biztos, hogy 
jutalomban kell részesíteni. A 29. ponttal kapcsolatban elmondja, helyesnek tartja a 
benne foglaltakat, a megtakarítások felé visz, de miért nem a költségvetésbe tervezték 
be? 
 
Márton Ferenc a 21. ponttal kapcsolatban javasolja, hogy a jutalmazást ne szűkítsék 
csak a polgármesterre és alpolgármesterre, hanem bárki kapjon jutalmat mihelyt 
munkahelyteremtésben tényleges dokumentálható produkciót mutat fel. Minden 
jutalmazásnak az legyen a feltétele, hogy új munkahelyteremtés történjen.  
 
Fazekas Zoltán kéri Márton Ferencet, szövegszerűen fogalmazza meg, vagy írásban 
nyújtsa be javaslatát, hogy szavazásra tudja azt bocsátani. Azzal a  gondolatával 
egyetért, hogy minél több új munkahely teremtődjön a városban, és a meglévő 
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munkahelyek megőrzésre kerüljenek, ezt szolgálja a jelenlegi költségvetés, és a 
végrehajtást segítő intézkedések is.  
 
Márton Ferenc elmondja, írásban be fogja nyújtani javaslatát. 
 
Fürjes Pál válaszolva Kisgergely András felvetésére elmondja, a 15. és 20. pontból 
talán nem tűnik ki egyértelműen, de céljuk az, hogy a vagyon nem csökkenthető, 
esetleg átalakítható. A polgármester és alpolgármester jutalmazásával kapcsolatban  
hangsúlyozza, attól, hogy elfogadták a költségvetést és a végrehajtást segítő 
intézkedéseket, az nem fog automatikusan működni. Ha nem tudnak folyamatos 
munkát kifejteni annak érdekében, hogy az előirányzott 102 MFt hitelt ne kelljen 
felvenni, a gazdálkodás érdekében nem folytatják tovább a szerkezetátalakításokat, 
akkor a költségvetés végrehajtása veszélyben van.  Ehhez a munkához a 8-16-ig tartó 
munkaidő nem elegendő. Nemcsak a költségvetés végrehajtásával, hanem a 
polgármesteri hivatal, az intézmények működésével kapcsolatos feladataik is vannak. 
Úgy érzi, ha valakitől követelnek, és emellé célprémium, jutalom van hozzárendelve, 
az nem elítélendő dolog, és egy több milliárdos költségvetésben ez nem nagy tételt 
jelent. A  végrehajtást segítő intézkedések 29. pontját azért nem lehetett beépíteni a 
költségvetésbe, mert annak a készítésekor  fennálló állapotot kell tükrözni. A 29. 
pontban pedig olyan intézkedések vannak, amelyek előre vetítik a szerkezetátalakítást, 
az intézmény átalakításokat, intézmény átadásokat.  
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozza: 
 

24/KH/2011.(II.17.) sz. határozat 
 
Tárgy: A 2011. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedések 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évre elfogadott 
költségvetés eredményes végrehajtása érdekében az alábbi feladatokat és 
intézkedéseket határozza meg:  
 
1.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2011. évi működési 

hiány finanszírozása érdekében, a jelenleg rendelkezésre álló 725.000 Eft 
folyószámla hitelkereten felül szükséges, legfeljebb 102.500 Eft mértékű újabb 
hitel felvételéről a hitel folyósítását biztosító pénzintézetekkel a tárgyalásokat 
lefolytassa, a hitel felvételéhez szükséges nyilatkozatokat megtegye, a 
hitelszerződéssel kapcsolatos dokumentumokat aláírja. 
 

 Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. október 31.   
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2.) A martinsalakos és egyéb lakóingatlanok elbontására kötelezettséget csak abban az 
esetben lehet vállalni, ha az ingatlan tehermentes és a ráfordítások a tárgyévben 
biztonsággal megtérülnek.  

 
Felelős: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
Határidő: 2011. december 31. 

 
3.) A 2011. évi költségvetés felhalmozási kiadásai fedezetének biztosítása érdekében 

az „LHH program keretében az Ózd Sajóvárkony-Tábla településrészek térségében 
fejlesztendő iparterületre pályázat” tárgyú, a támogatási szerződés elfogadására 
vonatkozó 163/KH/2010. (IX.23.) számú határozatot a Képviselő-testület hatályon 
kívül helyezi.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. február 17. 

 
4.) A 2011. évi költségvetés tartalmazza a vízvédelmi rendszer rekonstrukciójára 

vonatkozó pályázathoz szükséges önerő összegét, ezért a Képviselő-testület a 14 
Mft-os önerő biztosítására vonatkozó 251/KH/2010. (XII.21.) számú határozatot 
hatályon kívül helyezi. 

  
      Felelős: Polgármester 
      Határidő: 2011. február 17. 
 
5.)  A költségvetési rendelet tartalmaz egy ún. vis-maior tartalék előirányzatot, mely a 

rendkívüli helyzetekben szükséges kiadások fedezetére szolgál. Ezt figyelembe 
véve az Ózdszolg Nonprofit Kft 2010-2011. évi téli rendkívüli hó helyzet 
kezelésére vonatkozó, 2.000 Eft kiadási előirányzatot jóváhagyó 
244/KH/2010.(XII.14.) számú határozat 2. pontját  a Képviselő-testület hatályon 
kívül helyezi. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. február 17. 

 
6.) Az Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet részére lakóépület energia megtakarítást 

eredményező felújítási pályázatának támogatására (4.000 Eft) vonatkozó 
234/KH/2010.(XII.14.) számú határozatot – a Szövetkezet visszalépése miatt -  a 
Képviselő-testület hatályon kívül helyezi.   

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. február 17. 

 
7.) A költségvetési kiadások között keretösszeggel meghatározott előirányzatok  

tételes felosztására vonatkozó javaslatokat április 30-ig a Képviselő-testület elé kell 
terjeszteni.  
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 Felelős: költségvetési rendeletben meghatározottak szerint 
 Határidő: 2011. április 30. 
 
8.) A költségvetésben jóváhagyott, a képviselők általános, valamint kisebb felújítási és 

beruházási feladataira rendelkezésre álló kereteket kizárólag Polgármesteri 
jóváhagyással lehet felhasználni.  

 A felújítási és beruházási feladatoknál - a közbeszerzésre vonatkozó előírások 
betartásával – lehetőség szerint az önkormányzati gazdasági társaságok 
szolgáltatásait kell igénybe venni.  

 
  Felelős: Pénzügyi Osztályvezető 
  Határidő: 2011. december 31. 
 
9.) A 8. pontban meghatározott képviselői keretek felhasználásáról és a még 

rendelkezésre álló forrásról július 31-ig és december 15-ig tájékoztatni kell a 
képviselőket. 

 
  Felelős: Pénzügyi Osztályvezető 
  Határidő: 2011. július 31., illetve 2011. december 15. 
 
10.) A Polgármesteri hatáskörbe utalt, az előre nem látható feladatok fedezetére 

szolgáló tartalékkeret felhasználásáról az ülésszakok közötti legfontosabb 
eseményekről készült tájékoztatóban a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. 

 
Felelős: Pénzügyi Osztályvezető 
Határidő: értelemszerűen  

 
11.) A tevékenység bővítését szolgáló felújítások és új tárgyi eszközt létrehozó 

beruházások megkezdése előtt elemezni kell a felújítás és beruházás hatását, ill. 
számításokat kell végezni arra vonatkozóan, hogy a felújítással és beruházással 
létrehozott tárgyi eszköz üzemeltetése milyen bevétellel jár, ill. milyen tartós 
pénzügyi kiadásokat fog jelenteni az önkormányzat számára. 

 
Felelős: a felújítás, beruházás kezdeményezője 
Határidő: 2011. december 31. 

 
12.) Az Önkormányzat költségvetésében előirányzott beruházási- és felújítási  

feladatokat csak az arra felhatalmazott kötelezettségvállaló intézkedése alapján 
lehet elvégezni, az ettől eltérő intézkedések eredményeként beérkezett számla nem 
teljesíthető. 

 
Felelős: Pénzügyi Osztályvezető 
Határidő: 2011. december 31. 

 
13.) A beruházásokra és felújításokra kiírásra kerülő pályázatoknál elsősorban a 

költségvetésben már szereplő, a kötelező feladatellátás feltételeit javító, valamint 
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az intézmények  energia és egyéb kiadás megtakarítást eredményező fejlesztéseit 
kell előtérbe helyezni. 

 
Felelős:  Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető 
Határidő: folyamatos, ill. 2011. december 31. 

 
14.) A költségvetésben jóváhagyott ingatlanokkal kapcsolatos kiadások előirányzata az 

Építéshatósági és Műszaki Osztálynál jelentkező igényeket is tartalmazza. 
        Az Építéshatósági és Műszaki Osztályon felmerült ilyen igényeket a 

kötelezettségvállalást megelőzően egyeztetni kell a Települési és 
Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjével. 

 
 Felelős: Építéshatósági és Műszaki Osztályvezető  

  Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető 
Határidő: 2011. december 31. 

 
15.) Ingatlanok értékesítése esetén az eladási árat úgy kell megállapítani, hogy az 

tartalmazza a felmerült járulékos költségek (értékbecslés, telekalakítás, stb.) 
megtérülését is. 

   
  Felelős: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető 
  Határidő: Értelemszerű  
 
16.) A település rendezettebbé tétele, városképi megjelenésének javítása, a város 

tisztasága érdekében szigorúbban kell élni a bírságolás eszközeivel. A Közterület 
Felügyelet munkavégzésében kapjon  nagyobb súlyt az illegális szemetelőkkel, a 
város közterülete rendjének megszegésével  kapcsolatos szankcionálás.  

 
 Felelős:   Igazgatási és Okmányiroda Osztályvezető, 
     Építéshatósági és Műszaki Osztályvezető, 
     Közterület Felügyelet Vezetője, 
     
 Határidő: 2011. december 31. 
 
17.) A pénzellátás szükségességének ellenőrzése érdekében az önállóan működő és 

gazdálkodó  költségvetési szervek pénzforgalmi jelentésüket, és a tényleges 
állományi létszám adataikat a tárgyhót követő hónap 15-éig a Pénzügyi Osztályra 
kötelesek megküldeni. 

 
 Felelős: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek vezetői 
 Határidő: tárgyhónapot követő hó 15. napja 
 
18.) A költségvetési szervek által megkötött pályázati szerződések egy másolati 

példányát tájékoztatás céljából az aláírást követő 15 napon belül a Pénzügyi 
Osztályra meg kell küldeni. 
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 Felelős: Költségvetési szervek vezetői 
      Határidő: 2011. december 31. 
 
19.) A kiadások (pl. kieső bérleti díjak utáni ÁFA fizetés) további csökkentése 

érdekében át kell tekinteni az Egészségügyi alapellátást szolgáló ingatlanok 
jelenlegi üzemeltetését és javaslatot kell kidolgozni a további, takarékosabb 
üzemeltetési módra. 

 
   Felelős: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető 
    Szociális és Egészségügyi Osztályvezető 
   Határidő: 2011. június 30. 
   
20.) A költségvetésben tervezetten kívül az év folyamán értékesített lakótelkekből és 

lakásingatlanokból származó  bevételekről elkülönített nyilvántartást kell vezetni. 
A bevételből elsősorban az Önkormányzat  vagyonkezelésbe nem adott 
ingatlanjainak felújítását kell finanszírozni.  

 
         Felelős: Pénzügyi Osztályvezető 
         Határidő: 2011. december 31. 
   

21.) Az egyre romló gazdálkodási feltételeket figyelembe véve kiemelt feladat az 
elfogadott költségvetés eredményes végrehajtása, a bevételek maradéktalan 
beszedése, valamint a kiadási előirányzatokon belüli takarékos gazdálkodás. 
Ennek megvalósítása érdekében a Polgármestert és Alpolgármestert célszerű 
anyagilag is ösztönözni. 
Ezt figyelembe véve a Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Polgármester és 
Alpolgármester  

- a költségvetés I. féléves eredményes teljesítését követően 
szeptemberben, a féléves beszámoló elfogadását követően egy havi 
illetménynek, valamint 

- a 2011. évi zárszámadás elfogadását követően további egy havi 
illetménynek  

 
megfelelő jutalomban részesüljenek. 

 
A jutalom kifizetésének feltétele, hogy: 

a) a költségvetési év folyamán sem az Önkormányzatnál, sem a 
költségvetési szerveknél, sem az önkormányzat által irányított 
gazdasági társaságoknál nem indul adósságrendezési, ill. csődeljárás, 

b) a költségvetési év folyamán a költségvetési szerveknél 60 napon túli 
fizetési kötelezettség ne legyen. 

 
         Felelős: Jegyző 
         Határidő: 2011. szeptember 30. ill. 2012. április 30. 
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22.) A Képviselő-testület szükségesnek tartja  a helyi autóbusz közforgalmú 
közlekedés normatív támogatásáról szóló rendelet alapján a normatív támogatás 
megigénylését. 

 
a.) Ennek kapcsán a Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy 

- a helyi autóbusz közforgalmú közlekedés működtetéséhez (folyamatos 
üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) a BORSOD-
VOLÁN Zrt. részére az Önkormányzat 3/2011.(II.18.)  rendeletével 
jóváhagyott Ózd város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésében 
17.000 E Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatást biztosít. 

 
- a helyi autóbusz közforgalmú közlekedést a BORSOD-VOLÁN Zrt-vel 

fennálló közszolgáltatási szerződés alapján 2011. január 1-től 2011. 
december 31-ig folyamatosan fenntartja.  

 
            Az igénylést a rendeletben meghatározott határidőig be kell nyújtani.  
 

    A  Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az igényléssel kapcsolatos 
további szükséges nyilatkozatok megtételére, a szerződések aláírására. 

 
      Felelős: Polgármester 
      Határidő: 2011. december 31. 
 

b.) A megítélt támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról a 2011. évi 
költségvetés beszámolója keretében kell elszámolni. 

 
     Felelős: Polgármester 
     Határidő: a 2011. évi költségvetésről szóló beszámoló előterjesztés 

 
23.) Az önkormányzati költségvetésben szereplő beruházások és felújítások   

terveztetését – a kivitelezés lebonyolítását is végző – ÓZDINVEST Kft. 
bevonásával kell elvégeztetni. A lebonyolítási díjat a beruházási és felújítási 
előirányzatnak kell tartalmazni. 

 
  Felelős:  Pénzügyi Osztályvezető, 

   Építéshatósági és Műszaki Osztályvezető, 
   Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető 

Határidő: folyamatos ill. 2011. december 31. 
 
24.) Az Önkormányzat folyamatos kiadásainak (ÁFA) csökkentése érdekében felül 

kell vizsgálni az ingyenesen, ill. kedvezményesen bérbe adott ingatlanok körét és 
javaslatot kell készíteni a módosításra.  

  
Felelős: Ózdinvest Kft ügyvezetője 
Határidő: 2011. június 30. 
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25.)  A fenntartási, felújítási és egyéb járulékos költségek csökkentése érdekében át 
kell tekinteni az Önkormányzat bérlakás állományát (jellemző lakásigény, 
állapot, bevétel-kiadás aránya, stb.) és javaslatot kell készíteni a szükséges 
változtatásokra, értékesítésekre. 

 
 Felelős: Ózdinvest Kft ügyvezetője 
   Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető 
 Határidő:2011. június 30.  
 
26.) Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokat csak a támogatási szerződések 

megkötését követően lehet teljesíteni. A támogatási szerződésben a juttatott 
összegre vonatkozóan számadási kötelezettséget kell előírni.  

 A nyújtott támogatásokról a jogszabály által előírt információkat Ózd Város 
honlapján közzé kell tenni. (Áht. 13/A. §; 15/A. § ) 

 
 Felelős: Pénzügyi Osztályvezető 

 Határidő: döntést követő 30. nap 
 
27.) A következő évek felhalmozási kiadásainak finanszírozhatósága érdekében az 

Ózdinvest Kft tulajdonában lévő gáz közmű vagyon értékesítésével kapcsolatos  
tárgyalásokat fel kell gyorsítani.  Ezzel párhuzamosan meg kell vizsgálni hogy az 
értékesítésből származó bevétel miként és milyen ütemben vonható el az 
Ózdinvest  Kft-től, ill. az elvonás milyen működési, finanszírozási problémákat 
okozhat, és azt hogyan lehet ellensúlyozni. 

 
Felelős: Ózdinvest Kft ügyvezetője 

 Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető 
Határidő: 2011. december 31. 

 
28.) A civil szervezetek támogatására jóváhagyott keretből csak nyilvántartott   

szervezetek részesíthetők támogatásban.  
A felosztásakor előnyben kell részesíteni azokat a civil szervezeteket akik a 
támogatást az általuk használt helységek bérleti díjának és a működésükkel 
kapcsolatos rezsi költségek fedezetére kérik. 

 A támogatást igénylő civil szervezetek figyelmét fel kell hívni arra, hogy ha a 
támogatást nem az igényelt célra használják fel, úgy a támogatást vissza kell 
fizetni.  

  
Felelős: Civil Tanácsnok 
Határidő: Értelemszerű  

 
29.) A 2011. évi költségvetési hiány csökkentése érdekében a 2011. évre elfogadott 

költségvetés kiadási előirányzatait az alábbi területeken az alábbi mértékben kell 
csökkenteni és átdolgozni: 

 
 Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága                            50 M Ft 
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 Ózdi Művelődési Intézmények                                                       3 M Ft 
 Hivatali igazgatási és Körzeti igazgatási feladatok                      10 M Ft 
 Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások      15 M Ft 

                                                                            Összesen:                     78 M Ft 
 
 
       Felelős:  Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága és az Ózdi Művelődési 

Intézmények kiadási előirányzatainak csökkentéséért és átdolgozásáért a 
Polgármester 

                     
                     A Hivatali igazgatási, Körzeti igazgatási feladatok és a Hivatal 

üzemeltetésével kapcsolatos kiadási előirányzatok csökkentéséért és 
átdolgozásáért a Jegyző 

 
      Határidő: 2011. március 31. 
 

  A költségvetési rendelet következő módosítása során az előirányzat-csökkentések   
átvezetéséről gondoskodni kell. 

 
     Felelős:   Pénzügyi Osztályvezető 
     Határidő: 2011. szeptember 30. 
 

-.-.- 
 

3.) napirend 
 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011. (….) önkormányzati 
rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 
 
Fürjes Pál elmondja, hogy az előterjesztés Kisgergely András képviselő javaslatát is 
figyelembe vette. A rend és tisztaság fontos feladat és úgy gondolja ezt be kell építeni 
a rendeletbe. Ennek végrehajtása, ellenőrzése nagy feladat lesz, és Ózdon nagy 
szükség van erre. 
 
Dr. Bélteczki János megköszöni Kisgergely András hozzájárulását a munkához, ezen 
kérdéskör kapcsán sikerült jó munkakapcsolatot kialakítani. Reméli, ez a pozitív és 
építő jellegű munka a későbbiek során is többször meg fog valósulni. Elvárható, hogy 
az elkövetkező szűkös és nehéz években a város azon polgárai, akik létfenntartásukhoz 
a közösség segítségét megkapják, alkalmazkodjanak a közösséghez. Ehhez nyújt 
segítséget a szociális jogszabály 2011. évi módosítása, mely lehetőséget nyújtott a 
képviselő-testületeknek arra,  hogy a rendszeres jövedelempótló juttatásban részesülő 
polgártársak esetében a segély feltételeként megszabják a rendezett lakókörnyezetet. 
Úgy gondolja, hogy a lakosság széles rétegeinek egyetértésével találkozik ez a 
rendelet, és sikerült olyan rendeletet megalkotni, amely szebbé és egészségesebbé 
tudja tenni a várost. Nem az a cél, hogy kizárjanak az ellátásból állampolgárokat, 
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inkább a nevelés eszközévé szeretnék tenni a rendeletet, aki együttműködik ebben, 
annak továbbra is segítséget fognak nyújtani. Felhívja a figyelmet arra, amennyiben a 
rendelet megszegése miatt visszavonásra kerül a jövedelempótló támogatás, az 36 
hónapra szóló döntést jelent. Nem szankcióként, hanem eszközként tekintik a 
rendeletet arra, hogy szebb és egészségesebb lakókörnyezetük legyen. Az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag javasolja elfogadásra az 
előterjesztést. 
 
Tóth Pál: az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság a rendelet tervezetet 
egyhangúlag javasolja elfogadásra. A rendelet szellemiségével és céljaival a bizottság 
tagjai teljes mértékben azonosultak, ugyanakkor elhangzott az is, hogy a rendelet 
végrehajtása komoly feladatot ró a Polgármesteri Hivatalra. Reményeik szerint ebben 
nagy segítséget fog nyújtani a Közterület-felügyelet három  fővel történő 
megerősítése. A kizárásra kerülő személyeknél felmerül viszont a megélhetés kérdése, 
ennek lehetnek közbiztonsági vonatkozásai is, erre fel kell készülni.  
 
Vitális István ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a rendeletet, és 
egyhangúlag javasolja elfogadásra. A rendelet megalkotását szükségessé tette azt is, 
hogy ez évben a szociális juttatásokra 74 M Ft-tal kevesebbet kapnak.  
 
Kisgergely András elmondja, a rendelet előkészítése során egyetértés és közös munka 
alakult ki, melyet köszön a képviselőknek, a Szociális Osztály dolgozóinak.  Kiemeli a 
rendelet nevelési célzatát, hisz tudvalevő, hogy a város egyes körzetei hogyan néznek 
ki. Ebben a képviselő-testületnek minél hamarabb lépnie kell. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a rendelettel kapcsolatban.  
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az alábbi 
rendeletet: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról  
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pont 
ba)-bd) alpontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 37/A. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) 
bekezdésében, a 46. § (1) bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében, valamint a 132. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

I. FEJEZET 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. Eljárási szabályok 
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1. § (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátás iránti 
kérelmet Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztályán (a 
továbbiakban: Szociális Osztály) kell benyújtani. 

         (2) A kérelmet átmeneti és temetési segély esetében e rendelet 1. és 2. mellékletének, 
közgyógyellátás esetében a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 
szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. és 10. 
mellékletének alkalmazásával kell benyújtani. 

         (3) Átmeneti segély hivatalból is megállapítható. 
 

2. A jövedelem és vagyon igazolásának módja 
 
2. §  (1) A kérelmező köteles – elemi kár esetének kivételével –  a jogosultság megállapítása 

érdekében a jövedelemnyilatkozatában feltüntetett jövedelmekről, azok tartalmának 
megfelelő    
igazolást benyújtani az alábbiak szerint: 
a) a keresőtevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását 

megelőző hónap jövedelméről munkáltatói igazolást, 
b) rendszeres pénzellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapra 

vonatkozóan a folyósító szerv igazolását, pénzintézeti számlakivonatot, postai 
kézbesítési szelvényt, 

c) a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ózdi Kirendeltségének 
igazolását a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 
1991. évi IV. törvény alapján folyósított pénzbeli ellátásról a kérelem benyújtását 
megelőző hónap nettó jövedelmére vonatkozóan, 

d) a nyugdíjakról és egyéb járadékokról a folyósító szerv igazolását azok havi teljes 
összegéről,  

e) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelői 
tevékenységből származó jövedelemről a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 
10. § (2) bekezdés b) pontja és a (3) bekezdése alapján az adóbevallással lezárt 
időszakra vonatkozóan adóbevallást, adóbevallással le nem zárt időszakra 
vonatkozóan nyilatkozatot,        

f) az állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a kérelem benyújtását megelőző 
hónapra  
vonatkozóan a postai kézbesítési szelvényt, vagy átutalási folyószámlára utalás 
esetén a pénzintézeti számlakivonatot,   

g) családi pótlékról a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a folyósító 
szerv igazolását, vagy postai kézbesítési szelvényt, vagy átutalási folyószámlára 
utalás esetén pénzintézeti számlakivonatot, 

h) az ösztöndíj összegéről a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a 
folyósító szerv igazolását. 

 
(2) Az Szt. 3. §-ának (3) bekezdése szerinti személynek a kérelemhez csatolni kell a 

Korm. rendelet 11. §-ában foglalt iratokat. 
 
3. § (1) A 15. §-ban szabályozott támogatás igénylése esetén a kérelmező vagy családja 

vagyoni viszonya igazolásához csatolni kell a Korm. rendelet 1. mellékletében 
feltüntetett gépkocsi tulajdon esetén forgalmi engedélyt, lízing szerződés másolatát.  
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(2) A Szociális Osztály a döntés-előkészítés során a kérelmező szociális helyzetéről 
környezettanulmányt készíthet. 

 
3. Az ellátásra való jogosultság egyéb feltételeinek igazolása 

 
4. § A kérelmezőnek a kérelemhez csatolnia kell:  
         a)  átmeneti segély igénylése esetén 

aa) hat hónapnál nem régebben történt elemi kárról a tűzoltóság által kiadott 
„Műszaki/mentési jelentés” másolatát, 

  ab) hat hónapon belül diagnosztizált súlyos betegségről kórházi zárójelentést, vagy 
ambuláns leletet, 

ac) hat hónapnál nem régebben történt bűncselekmény elkövetéséről a rendőrségi  
feljelentés másolatát, 

        ad) betegségről, vagy fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmény ellátásáról hat 
hónapnál nem régebbi ambuláns leletet, zárójelentést, 

ae) az igényelt egészségügyi segédeszköz költségéről igazolást, egészségügyi 
szolgáltatás  díjáról postai feladóvevényt, 

         b)  temetési segély igénylése esetén  
          ba)  az elhalt magzat eltemetéséről szóló eredeti számlát, 
          bb)  az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát. 
 

4. Szociális hatáskört gyakorló szervek  
 

5. § Szociális rászorultság fennállása esetén a jogosult számára  
         a) a jegyző méltányossági alapon közgyógyellátást, 
         b) a polgármester átruházott hatáskörben 
          ba) átmeneti segélyt - a 12. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak kivételével -, 
            bb) temetési segélyt, 
            bc) az Szt. 38. § (1) bekezdés a) pontja szerinti lakásfenntartási támogatást, 
         c) az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben a 12. § (1) bekezdés c) 

pontjában foglaltak alapján átmeneti segélyt állapít meg. 
 
 

II. FEJEZET 
 

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 

1. A rendszeres szociális segély egyéb jogosultsági feltételei 
 

6. § (1) Ózd Város Önkormányzata a rendszeres szociális segélyre jogosult személy számára 
együttműködésre a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ - Családsegítés (a 
továbbiakban: Családsegítés) intézményi egységét jelöli ki. 

 
(2)  A rendszeres szociális segélyre jogosult személy köteles 

a) az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozat jogerőre 
emelkedését követő 15 napon belül a Családsegítést felkeresni és nyilvántartásba 
vetetni magát,  

b) részt venni az egyéni élethelyzetéhez igazodó, beilleszkedést segítő program 
kidolgozásában, 
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c) írásban megállapodást kötni a beilleszkedést segítő program megvalósítására a 
nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül, 

d) teljesíteni a megállapodásban vállaltakat, 
e) közreműködni a Családsegítés munkatársaival - legalább háromhavonta történő - 

személyes találkozás  létrejöttében, valamint 
f)  folyamatosan kapcsolatot tartani a  Családsegítés munkatársaival.  

 
 

2. A beilleszkedést segítő programok típusai 
 

7. § A Családsegítés által biztosított – a rendszeres szociális segélyre jogosult személy 
szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó – beilleszkedést segítő 
programok típusai: 

         a) életmódot formáló egyéni és csoportos foglalkozás, 
         b) mentálhigiénés egyéni és csoportos foglalkozás, 
         c) egyéni készség- és képességfejlesztő foglalkozás, 
         d) re-szocializációt célzó egyéni és csoportos foglalkozás,   
         e) háztartási ismeretek elsajátítását célzó csoportos foglalkozás,  
         f) életvezetési tanácsadás, 
         g) személyiségfejlesztő tréning, 
         h) kommunikációs tréning, 
         i) konfliktuskezelési tréning, 
         j) pályakorrekciós tanácsadás, 
         k) álláskeresési készségek erősítését célzó csoportos foglalkozás, 
         l) munkavégzésre történő felkészítést segítő és integráló program, 
        m) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő 

részvétel,    különös tekintettel az általános iskolai végzettség és az első 
szakképesítés  megszerzésére. 

 
 

3. Az együttműködés megszegésének esete és az azt követő eljárás  
 
8. § A rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő 

személy az együttműködési kötelezettségét megszegi, ha a 6. § (2) bekezdésében 
foglaltak bármelyikét nem teljesíti. 

 
9. §  Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a Családsegítés munkatársa: 

a) öt napon belül írásban, vagy személyesen megkeresi az együttműködésre kötelezett 
személyt, aki az együttműködési kötelezettség megszegésének okát a megkeresést 
követő nyolc napon belül igazolhatja,  

          b) vizsgálja a mulasztás okát és amennyiben az együttműködésre kötelezett személy 
ba) önhibáján kívül nem tett eleget kötelezettségének, megkezdi, illetve folytatja az 

együttműködést, 
bb) önhibájából nem tett eleget kötelezettségének, soron kívül értesíti a jegyzőt az 

együttműködés létrejöttének elmaradásáról, illetve megszegéséről. 
 
 

4. Bérpótló juttatás egyéb jogosultsági feltétele 
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10. § (1) Az aktív korúak ellátása keretében bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb 
jogosultsági feltétele a rendezett lakókörnyezet folyamatos biztosítása. 

(2) Rendezett a lakókörnyezet akkor, ha 
a) a kérelmező vagy jogosult által lakott lakás vagy ház és az ahhoz tartozó 

udvar, kert, előkert  
aa) tiszta, rendezett, 
ab) rendeltetésszerű használhatósága biztosított,  
ac) folyamatos tisztítása, hó- és síkosság-mentesítése, pormentesítése, 

valamint szükség szerinti gyakoriságú fűnyírással, kaszálással történő 
gyommentesítése biztosított, 

ad) higiénés állapota alapján fertőzésveszély nem áll fenn,  
ae) területén a kérelmező vagy jogosult biztosítja a fertőző betegségek és a 

járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 
szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1) és (2) bekezdésében 
foglaltakat,  

b) a kérelmező vagy jogosult által lakott lakásban vagy házban és az ahhoz 
tartozó udvaron a szemét gyűjtésére és tárolására rendelkezésre áll 
rendeltetésszerűen használt, a hulladékszállítást végző szolgáltató által 
elfogadott hulladéktároló edény, 

c) a kérelmező vagy jogosult az általa lakott lakás vagy ház vizes-helyiségének, 
illemhelyének rendeltetésszerű használatát, tisztán tartását biztosítja,  

d) a kérelmező vagy jogosult által lakott ingatlan előtti járda - járda hiányában 
egy méter széles területsáv -, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes 
területe, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területe tiszta, 
rendezett, valamint 

e) a kérelmező vagy jogosult által lakott lakás vagy ház és az ahhoz tartozó 
udvar, kert, előkert vonatkozásában a 10. § (2) bekezdés a)-e) pontjában nem 
szabályozott eseteken túl a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal 
összefüggő tevékenységről szóló, valamint az állattartás szabályozásáról szóló 
önkormányzati rendeletben foglaltak betartásra kerülnek. 

 
 

5.  A rendezett lakókörnyezet vizsgálatának eljárási szabályai 
 

11. § (1) A Közterület-felügyelet a Szociális Osztály megkeresése alapján a rendezett 
lakókörnyezet biztosítását szemle, hatósági ellenőrzés keretében helyszíni 
ellenőrzés során vizsgálja. 

(2)  Abban az esetben, ha a Közterület-felügyelet a helyszíni ellenőrzéskor a 10. § (2) 
bekezdésében foglaltak teljesítése vonatkozásában hiányosságot vagy 
szabálytalanságot állapít meg, legfeljebb tíz napos határidő tűzésével a kérelmezőt 
vagy jogosultat a hiányosság pótlására, a szabálytalanság megszüntetésére hívja fel. 

(3) A Közterület-felügyelet a helyszíni ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlását, 
szabálytalanság megszüntetését utóellenőrzés keretében vizsgálja. 

(4) A rendezett lakókörnyezet folyamatos biztosításának ellenőrzése érdekében a 
Közterület-felügyelet legalább negyedévente, illetve szükség szerint utóellenőrzést 
tart. 

 
 

III. FEJEZET 
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PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FORMÁI 
 

1. Átmeneti segély 
 
12. §  Átmeneti segélyben részesíthető az, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívül 
élethelyzetbe került,  

a) különösen, ha elemi kárt szenvedett, a támogatást jövedelemvizsgálat nélkül kell 
megállapítani és a támogatás mértéke évente családonként 100.000 Ft-ig terjedhet; 

b) különösen, ha hat hónapon belül 
ba) diagnosztizált, súlyos megbetegedésben szenved, vagy 
bb) súlyos közlekedési balesetet szenvedett, és családjában az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300 %-át, egyedül élő esetében 350 %-át, ebben az esetben a 
támogatás mértéke 25.000 Ft, amely évente legfeljebb két alkalommal 
állapítható meg; 

c) különösen  
ca)  akinek lakásában rendkívüli esemény miatt súlyos kár keletkezett,  
cb) akinek betöréssel, lopással jelentős kárt okoztak, 
cc) akinek tartós, legalább egy hónapot meghaladó betegsége vagy kórházi kezelése 

jelentős     jövedelem kiesést okoz, és a családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a 210%-át, egyedül élő esetében a 250 %-át, ebben az esetben a 
támogatás mértéke évente legfeljebb 30.000 Ft-ig terjedhet.  

 
13. § (1) Átmeneti segélyben részesíthető az, aki rendkívüli élethelyzetbe került, különösen 

a) aki az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi 
szolgáltatás díját más módon nem tudja biztosítani, vagy 

b) aki alkalmanként jelentkező többletkiadások – kivéve díjhátralék – miatt anyagi 
segítségre szorul, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj                  mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő 
esetében annak 180 %-át, vagy aki részére a társadalombiztosítási nyugellátásról 
szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. §-a szerinti nyugellátást folyósítanak, és 
családjában az egy főre jutó havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetében a 300 
% -át. 

(2) A 13. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a támogatás mértéke évente 
legfeljebb 20.000 Ft-ig terjedhet, amelyet természetbeni ellátásként kell nyújtani.  

(3) A 13. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a támogatás mértéke évente 
családonként 20 000  Ft-ig terjedhet, amelyet pénzbeli ellátásként kell nyújtani. 

 
 

2. Temetési segély 
 
14. § (1) Temetési segélyben részesíthető az, aki a elhunyt személy eltemettetéséről 

gondoskodott, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását 
veszélyezteti.  

(2) A temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti 
annak, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetében 200 %-át. 

(3) A támogatás mértéke 14.000 Ft. 
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(4) A helyben szokásos legalacsonyabb temetési költséget Ózd Város mindenkor 
hatályos költségvetési rendelete határozza meg. 

 
 

3. Közgyógyellátás 
 
15. §  Méltányosságból - egy év időtartamra – közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan 

rászorult személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő 
esetében 250%-át, és sem neki, sem családjának vagyona nincs, továbbá a havi 
rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 20%-át. 

 
 

IV. FEJEZET 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
16. §  Ez a rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba.  
 
17. §  Hatályát veszti  

1. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 18/2007. (X.1.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Rendelet),  

2. a Rendelet módosításáról szóló 32/2007. (XII.29.) önkormányzati rendelet,   
3. a Rendelet módosításáról szóló 4/2008. (II. 20.) önkormányzati rendelet,   
4. a Rendelet módosításáról szóló 24/2008. (IX.10.) önkormányzati rendelet,  
5. a Rendelet módosításáról szóló 3/2009. (II.27.) önkormányzati rendelet,  
6. a Rendelet módosításáról szóló 12/2009. (X.2.) önkormányzati rendelet, 
7. a Rendelet módosításáról szóló 10/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelet. 

 
      Dr. Almási Csaba                                                             Fürjes Pál  

             jegyző                                                                  polgármester  
 
Záradék: 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (2) bekezdése alapján a rendelet 
2011. február 18. napjával került kihirdetésre. 
 
 
Ó z d, 2011. február 18. 
 
 

     Dr. Almási Csaba  
                     jegyző 
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1. melléklet  a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II. 18.) 
önkormányzati rendelethez 

 
K É R E L E M  

 
Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani 

 
Kérelmező neve: 

_________________________________________________________________ 

Leánykori neve: 

__________________________________________________________________ 

Születési helye, idő: 

_______________________________________________________________ 

Anyja neve: 

_____________________________________________________________________ 

Bejelentett lakóhelye: 

_____________________________________________________________ 

Bejelentett tartózkodási helye, ha nem azonos az állandó lakcímével:  

___________________________________________________________________________ 

TAJ száma (Társadalombiztosítási Azonosító Jel): 

______________________________________ 

Személyi igazolvány száma: 

________________________________________________________ 

Családi állapota: nőtlen, hajadon, házas, elvált, özvegy, különélő, élettárs 

Állampolgársága: 

________________________________________________________________ 

Házastárs vagy élettárs megnevezése: 

________________________________________________ 

Közös háztartásban élő személyek száma: 

_____________________________________________ 

Lakáshasználat jogcíme: tulajdonos, főbérlő, albérlő, haszonélvező, egyéb rokon, jogcím 

nélküli, hajléktalan, 

 
2. Indokolás:  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3. A kérelmemhez csatolom:  
- jövedelemnyilatkozat (mellékelve) 
- jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről, azok tartalmának megfelelő 

igazolást, 
- vagyonnyilatkozat (mellékelve) 
- hat hónapnál nem régebben történt elemi kárról a tűzoltóság által kiadott műszaki vagy 

mentési jelentésmásolatát, 
- hat hónapnál nem régebben diagnosztizált súlyos megbetegedésről  ambuláns leletet, 

kórházi zárójelentést,  
- fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmény ellátásáról hat hónapnál nem régebbi ambuláns 

leletet, kórházi  zárójelentést, 
- hat hónapnál nem régebben történt bűncselekmény elkövetéséről rendőrségi feljelentés 

másolatát, 
- az igényelt egészségügyi segédeszköz költségéről szóló igazolást, az egészségügyi 

szolgáltatás díjáról postai feladóvevényt.   
 
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése esetén nem részesülhetek támogatásban és 
hozzájárulok ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal munkatársai lakásomon a megadott adatok 
valódiságát ellenőrizve környezettanulmányt készíthetnek, valamint hozzájárulok a 
nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális és igazgatási eljárásban történő 
felhasználásához, kezeléséhez.  
 
Ózd, ________________________ 
 
 
 

___________________________
__ 

kérelmező aláírása 
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J ö v e d e l e m n y i l a t k o z a t 
 

A/ Személyi adatok 

1. Az ellátást igénylő neve: -------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Szül. hely, idő:  -------------------------------Leánykori neve: ---------------------------------------

--- 

    Anyja neve: -----------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

 

2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe:  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe:  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

 

4. Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: --------------------------------

---- 

5. A 4. pontban szereplő közeli hozzátartozók: 

a. Név:   --------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Sz.hely, idő: --------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Anyja neve:  --------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Rokoni kapcsolat: (megfelelőt aláhúzni) családfő, házastárs, élettárs, gyermek, gyermek 
házastársa, unoka, szülő, nagyszülő, egyéb rokon, nem rokon, egyedülálló 

 

b. Név: -----------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Sz.hely, idő: --------------------------------------------------------------------------------------

---- 
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    Anyja neve: -----------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Rokoni kapcsolat: (megfelelőt aláhúzni) családfő, házastárs, élettárs, gyermek, gyermek 
házastársa, unoka, szülő, nagyszülő, egyéb rokon, nem rokon, egyedülálló 

 

c. Név:  -----------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Sz.hely, idő: --------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Anyja neve: -----------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Rokoni kapcsolat: (megfelelőt aláhúzni) családfő, házastárs, élettárs, gyermek, gyermek 
házastársa, unoka, szülő, nagyszülő, egyéb rokon, nem rokon, egyedülálló 

 
d. Név: -----------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Sz.hely, idő: --------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Anyja neve: -----------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

     Rokoni kapcsolat: (megfelelőt aláhúzni) családfő, házastárs, élettárs, gyermek,    gyermek 
házastársa, unoka, szülő, nagyszülő, egyéb rokon, nem rokon, egyedülálló 

 

e. Név:  -----------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Sz.hely, idő: --------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Anyja neve: -----------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Rokoni kapcsolat: (megfelelőt aláhúzni) családfő, házastárs, élettárs, gyermek, gyermek 
házastársa, unoka, szülő, nagyszülő, egyéb rokon, nem rokon, egyedülálló 

 

f.  Név:  --------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Sz.hely, idő: --------------------------------------------------------------------------------------

---- 
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    Anyja neve: -----------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

     Rokoni kapcsolat: (megfelelőt aláhúzni) családfő, házastárs, élettárs, gyermek, gyermek 
házastársa, unoka, szülő, nagyszülő, egyéb rokon, nem rokon, egyedülálló 

 

g.  Név:  --------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Sz.hely, idő: --------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Anyja neve: -----------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

 
    Rokoni kapcsolat: (megfelelőt aláhúzni) családfő, házastárs, élettárs, gyermek, gyermek 

házastársa, unoka, szülő, nagyszülő, egyéb rokon, nem rokon, egyedülálló 
 

h. Név: -----------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Sz.hely, idő: --------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Anyja neve: -----------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

Rokoni kapcsolat: (megfelelőt aláhúzni) családfő, házastárs, élettárs, gyermek, gyermek 
házastársa, unoka, szülő, nagyszülő, egyéb rokon, nem rokon, egyedülálló 
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J ö v e d e l m i  a d a t o k  

 

 A jövedelmek típusai 
Kérelmező 

 
Házastársa 

(élettársa) 
Gyermekei 

1. Munkaviszonyból és  más 
foglalkoztatási jogviszonyból 
származó ebből: közfoglalkoz-
tatásból származó 
    

   

2. Társas és egyéni vállalko-
zásból, őstermelői, illetve 
szellemi és más önálló 
tevékenységből származó 

   

3. Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

   

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíj- 
szerű  rendszeres szociális 
ellátások 

   

5. Önkormányzat és munkaügyi 
szervek által folyósított ellátások   

   

6. Egyéb jövedelem  
 

   

7. Összes jövedelem 
 

   

 
 

Tudomásul veszem, hogy a Nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról 
és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján az önkormányzat a 
fővárosi, a megyei APEH útján ellenőrizheti. 
 
Ó z d, ________________________ 
 

     
________________________________ 

             az ellátást igénylő, vagy törvényes  
            képviselőjének aláírása 
 
 
 
       ________________________________ 
         cselekvőképes hozzátartozók aláírása 
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Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 
 
1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, ill. több 

lakóhely esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni. 
 
2. Közeli hozzátartozói a házastárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a 

mostoha és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha és a nevelő szülő. 
 
3. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell 

feltüntetni. 
 
4. A 2. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző  

hónap jövedelmét kell szerepeltetni. 
 
5. A 2. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtása hónapját 

közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell beírni 
azzal, hogy az adóbevallással lezárt időszakra eső jövedelmet arányos összegben kell 
beszámítani. 

 
6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy 

annak fénymásolatát (Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását a havi teljes összegről, 
munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell. 

 
7. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett közeli hozzátartozónak is alá kell 

írnia. Ha az ellátást igénylő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette 
a törvényes képviselője jogosult az aláírásra. 
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2. melléklet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II. 18.) 
önkormányzati rendelethez 

 
KÉRELEM 

 
temetési segély megállapításához 

 
1. Temettető neve (leánykori neve): …………………………………………………………… 

Születési hely, idő: …………………………………………………………………….......... 

Anyja neve: ………………………………………… Állampolgársága: …………………... 

Bejelentett lakóhelye: ……………………………………………………………………….. 

Bejelentett tartózkodási helye: ……………………………………………………………… 

TAJ száma (Társadalombiztosítási Azonosító Jel): ………………………………………… 

Családi állapota: ……………………………………………………………………….......... 

Közös háztartásban élő személyek száma: …………………………………………………. 

 

2. Az elhunyt 

- neve: ……………………………………….……………………………………. 

 - születési helye, ideje: …………………………………………………………… 

 - anyja neve: ……………………………………………………………………… 

 - haláleset helye, ideje: ……………….…….…………………………………….. 

 - halotti anyakönyvi kivonat száma: …..…….……………………………………. 

 - temetési számla száma: ………………………………………………………….. 

 
3.  Hozzájárulok, hogy a kérelem elbírálásához a Polgármesteri Hivatal munkatársai a 

lakásomon környezettanulmányt készíthetnek, valamint hozzájárulok a kérelemben és a 
csatolt nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő 
felhasználásához, kezeléséhez, kérem továbbá az értesítés mellőzését. 

 
4. A megállapítható temetési segély összege: ……………………………………...……….. Ft 

(A Polgármesteri Hivatal tölti ki!) 
 
Ózd, …………………………………. 

………………………………… 
temettető 

A kérelemhez csatolni kell: 
 
1. Jövedelemnyilatkozatot (a temettető és családtagjai) 
2. A jövedelmi adatokról (a temettető és családtagjai) igazolást 

(Nyugdíj esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását a havi teljes összegről) 
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3. Eredeti halotti anyakönyvi kivonatot 
4. Eredeti temetési számla 1. számú példányát 
 

J ö v e d e l e m n y i l a t k o z a t 

 

A/ Személyi adatok 

1. Az ellátást igénylő neve: -------------------------------------------------------------------------------

--- 

    Szül. hely, idő:  -------------------------------Leánykori neve: ---------------------------------------

-- 

    Anyja neve: -----------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

 

2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe:  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe:  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

4. Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: --------------------------------

---- 

5. A 4. pontban szereplő közeli hozzátartozók: 

a. Név:   --------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Sz.hely, idő: --------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Anyja neve:  --------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Rokoni kapcsolat: (megfelelőt aláhúzni) családfő, házastárs, élettárs, gyermek, gyermek 
házastársa, unoka, szülő, nagyszülő, egyéb rokon, nem rokon, egyedülálló 

 

b. Név: -----------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Sz.hely, idő: --------------------------------------------------------------------------------------

---- 
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    Anyja neve: -----------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Rokoni kapcsolat: (megfelelőt aláhúzni) családfő, házastárs, élettárs, gyermek, gyermek 
házastársa, unoka, szülő, nagyszülő, egyéb rokon, nem rokon, egyedülálló 

 

c. Név:  -----------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Sz.hely, idő: --------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Anyja neve: -----------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Rokoni kapcsolat: (megfelelőt aláhúzni) családfő, házastárs, élettárs, gyermek, gyermek 
házastársa, unoka, szülő, nagyszülő, egyéb rokon, nem rokon, egyedülálló 

 
d. Név: -----------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Sz.hely, idő: --------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Anyja neve: -----------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

     Rokoni kapcsolat: (megfelelőt aláhúzni) családfő, házastárs, élettárs, gyermek,  gyermek 
házastársa, unoka, szülő, nagyszülő, egyéb rokon, nem rokon, egyedülálló 

 

e. Név:  -----------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Sz.hely, idő: --------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Anyja neve: -----------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Rokoni kapcsolat: (megfelelőt aláhúzni) családfő, házastárs, élettárs, gyermek, gyermek 
házastársa, unoka, szülő, nagyszülő, egyéb rokon, nem rokon, egyedülálló 

 

f.  Név:  --------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Sz.hely, idő: --------------------------------------------------------------------------------------

---- 
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    Anyja neve: -----------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

     Rokoni kapcsolat: (megfelelőt aláhúzni) családfő, házastárs, élettárs, gyermek, gyermek 
házastársa, unoka, szülő, nagyszülő, egyéb rokon, nem rokon, egyedülálló 

 

g.  Név:  --------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Sz.hely, idő: --------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Anyja neve: -----------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

 
    Rokoni kapcsolat: (megfelelőt aláhúzni) családfő, házastárs, élettárs, gyermek, gyermek 

házastársa, unoka, szülő, nagyszülő, egyéb rokon, nem rokon, egyedülálló 
 

h. Név: -----------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Sz.hely, idő: --------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Anyja neve: -----------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

Rokoni kapcsolat: (megfelelőt aláhúzni) családfő, házastárs, élettárs, gyermek, gyermek 
házastársa, unoka, szülő, nagyszülő, egyéb rokon, nem rokon, egyedülálló 
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J ö v e d e l m i  a d a t o k  

 

 A jövedelmek típusai 
Kérelmező 

 
Házastársa 

(élettársa) 
Gyermekei 

1. Munkaviszonyból és  más 
foglalkoztatási jogviszonyból 
származó ebből: közfoglalkoz-
tatásból származó 
    

   

2. Társas és egyéni vállalko-
zásból, őstermelői, illetve 
szellemi és más önálló 
tevékenységből származó 

   

3. Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

   

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíj- 
szerű  rendszeres szociális 
ellátások 

   

5. Önkormányzat és munkaügyi 
szervek által folyósított ellátások   

   

6. Egyéb jövedelem  
 

   

7. Összes jövedelem 
 

   

 
 

 
Tudomásul veszem, hogy a Nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról 
és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján az önkormányzat a 
fővárosi, a megyei APEH útján ellenőrizheti. 
 
Ó z d, _________________________ 
 
 
      
 ___________________________________ 
             az ellátást igénylő, vagy törvényes  
            képviselőjének aláírása 
 
 
 
       ________________________________ 
         cselekvőképes hozzátartozók aláírása 
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Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 
 
1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, ill. több 

lakóhely esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni. 
 
2. Közeli hozzátartozói a házastárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a 

mostoha és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha és a nevelő szülő. 
 
3. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell 

feltüntetni. 
 
4. A 2. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző  

hónap jövedelmét kell szerepeltetni. 
 
5. A 2. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtása hónapját 

közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell beírni 
azzal, hogy az adóbevallással lezárt időszakra eső jövedelmet arányos összegben kell 
beszámítani. 

 
6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy 

annak fénymásolatát (Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását a havi teljes összegről, 
munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell. 

 
7. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett közeli hozzátartozónak is alá kell 

írnia. Ha az ellátást igénylő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette 
a törvényes képviselője jogosult az aláírásra. 

 
-.-.- 

 
4.) napirend 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011. (…..) önkormányzati 
rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról szóló 18/2004. (IV. 
15.) önkormányzati rendelet és módosító rendeletei hatályon kívül helyezéséről 
 
Fazekas Zoltán ismerteti, a korábbi díjfizető parkolást a mai nappal véglegesen 
megszüntetik, így egy hosszú, nem kívánatos történet végére kerül sor. 
 
Vitális István elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a 
rendeletet és azt elfogadásra javasolja. Ez a rendelet is azt bizonyítja, hogy ígérvényeik 
közül, amibe lehet, minél hamarabb cselekednek. Bizonyítja ezt a parkolási rendszer 
lehető leghamarabbi megszüntetése.   
 
Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság a rendeletet 
egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Kisgergely András egyetért  a rendelet elfogadásával, végre ezzel a fizető parkolás 
megszűnik. A város szempontjából a parkolási rendszer bevételi vonatkozása 
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minimális volt és nem érte meg azt a kényelmetlenséget, amit ezért az ózdiaknak el 
kellett szenvedniük.  
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a rendeletről. 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az alábbi 
rendeletet: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II. 18.)  
önkormányzati rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról szóló 

18/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelet és módosító rendeletei  
hatályon kívül helyezéséről 

 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény 15/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Hatályát veszti:  
 

1. a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról szóló 18/2004. (IV.15.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet), 

2. a Rendelet módosításáról szóló 40/2004. (XII.28.) önkormányzati rendelet, 
3. a Rendelet módosításáról szóló 31/2006. (XII.22.) önkormányzati rendelet, 
4. a Rendelet módosításáról szóló 12/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelet.  

 
2. § 

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

Dr. Almási Csaba         Fürjes Pál 
                               jegyző                                                  polgármester 
 

-.-.- 
 

5.) napirend 
 

Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyására 
 
Dr. Almási Csaba elmondja, hogy az előterjesztés az eddigi ügyrendet emeli át 
határozati formába, amely eddig a Képviselő-testület SZMSZ-ének a függelékében 
volt található. Az elmúlt évben az Állami Számvevőszék átfogó vizsgálatot folytatott 
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az önkormányzatnál, amely során közösen arra az álláspontra jutottak, hogy ne az 
ügyrend tartalmazza a hivatal működésére vonatkozó részletes szabályokat, hanem  a 
hivatal  SZMSZ-e.  Ennek tesz eleget az előterjesztés. 
 
Tóth Pál ismerteti, hogy az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság a javaslatot 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslattal kapcsolatban.  
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

25/KH/2011. (II.17.) számú Határozat 
 

Tárgy: Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyása 

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

képező Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatát jóváhagyja. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Szervezeti és Működési 
Szabályzat aláírására. 

 
Felelős:  Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak betartásáért és 

végrehajtásáért: Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője  
Határidő: folyamatos 

1. melléklet a 25/KH/2011. (II.17.) számú határozathoz 

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzata 

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése alapján 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egységes hivatalt hozott létre Ózd 
Városi Polgármesteri Hivatal elnevezéssel, az Önkormányzat működésével, valamint 
az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatok ellátására.  
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 91. § (2) bekezdése, valamint a 93. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. 
rendelet 20. §-ában kötelezőn előírtak figyelembevételével a 72/KH/2009.(V.21.) 
számú határozattal elfogadott alapító okiratban foglaltak részletezésére az Ózd Városi 
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Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzatát az alábbiak szerint hagyja 
jóvá. 

I. 
A Polgármesteri Hivatal azonosító adatai, jogállása 

 
1. Ózd Város Önkormányzata hivatalának neve: 

A hivatal megnevezése:  Ózd Városi Polgármesteri Hivatal 
      (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) 
 
2. A Polgármesteri Hivatal székhelye: 3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
3. Az alapításra vonatkozó adatok 
 

Törzskönyvi azonosító száma:  350086 
Az alapító okirat kelte:   2009. május 21. 
Az alapító okirat száma:   72/KH/2009. 
Az alapítás időpontja:    1990. október 24. 

 
4. A Polgármesteri Hivatal jogállása 
 

A Polgármesteri Hivatal az államháztartási törvény alapján költségvetési szerv, 
jogi személy, melynek feladata – tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzatokról 
szóló törvény szerint valamennyi tulajdonosi- és gazdálkodási jog, valamint az 
önkormányzati vagyonnal való rendelkezési jog a képviselő-testületet illeti meg – 
az önkormányzati gazdálkodás végrehajtására terjed ki. 

 
5. A Polgármesteri Hivatal gazdálkodása 
 

A Polgármesteri Hivatal a gazdálkodása megszervezésére való tekintettel 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
A Polgármesteri Hivatal költségvetése az önkormányzati költségvetés része, 
előirányzatai – mint költségvetési szervnek – az önkormányzati rendeletben 
elkülönítetten szerepelnek. 

 
6. A Polgármester Hivatal hivatalos bélyegzői 

A Polgármesteri Hivatal hivatalos bélyegzőinek lenyomatát, valamint a 
bélyegzőhasználati rendet külön belső szabályzat tartalmazza. A bélyegzőkről a 
Jegyzői Iroda irányítása alá tartozó Gondnoksági és informatikai csoport vezet 
nyilvántartást. 

II.  
Ellátandó feladatok 

 
A Polgármesteri Hivatal általános feladatai: 

- a képviselő-testület és a bizottságok működésével, valamint a polgármester és a 
jegyző tevékenységével kapcsolatban meghatározott feladatok ellátása, 
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- a helyi önkormányzati képviselők és az országgyűlési képviselő munkájának 
segítése, 

- a társadalmi szervekkel, társszervekkel, közszolgáltatást végző szervekkel való 
együttműködés. 

 
A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységként a következő feladatokat látja el: 
 

Szakfeladat 
száma 

Szakfeladat megnevezése 

360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
411000 Épületépítési projekt szervezése 
412000 Lakó- és nem lakó épület építése 
421100 Út, autópálya építése 
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
422200 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 
431100 Bontás 
431200 Építési terület előkészítése 
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
811000 Építményüzemeltetés 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kissebségi önkormányzati 

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841117  Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
841127  Települési kissebségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége 
841191 Nemzeti ünnepek programjai 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 

lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 
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841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
841902 Központi költségvetési befizetések 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
842421 Közterület rendjének fenntartása 
842531 Polgári védelem ágazati feladati 
862101 Háziorvosi állapellátás 
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 támogatások 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 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129  Egyéb önkormányzati estei 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 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás 
890443 Közmunka 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és 

támogatása 
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931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 

 
A Polgármesteri Hivatal által ellátandó alaptevékenységet meghatározó jogszabályok 
jegyzékét az 1. melléklet tartalmazza. 
 

III. 
A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése  

 
1. A hivatal engedélyezett létszámkerete: 188 fő 
 
2. A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti. 
 
3.  A Polgármesteri Hivatal irodákra, az irodák osztályokra tagozódnak. Az 

osztályok önálló csoportokból, illetve csoportba nem osztott ügyintézőkből 
állnak. 
Nem osztályszervezetbe tartozó önálló csoport a Belső ellenőrzési csoport, 
valamint a Gondnoksági és informatikai csoport. 

3.1. A hivatali szervezetben működő irodák tagozódása: 
  

3.1.1. Hatósági Iroda:    
3.1.1.1. Igazgatási és Okmányiroda Osztály 
3.1.1.2. Szociális és Egészségügyi Osztály 
3.1.1.3. Építéshatósági és Műszaki Osztály 

  
3.1.2. Önkormányzati Iroda: 

3.1.2.1. Pénzügyi Osztály 
3.1.2.2. Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály  
3.1.2.3. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 
3.1.2.4. Oktatási, Művelődési és Sport Osztály 

 
 3.1.3. Jegyzői Iroda: 

3.1.3.1. Humánpolitikai Osztály 
3.1.3.2. Belső ellenőrzési csoport 
3.1.3.3. Gondnoksági és informatikai csoport 

  3.1.3.4. Közbeszerzési ügyintéző 
3.2. A hivatali szervezetben működő osztályok további tagozódása: 

  
 3.2.1. Igazgatási és Okmányiroda Osztály szervezeti felépítése: 
   3.2.1.1. Osztályvezető 
   3.2.1.2. Osztályvezető-helyettesek 
  3.2.1.3. Csoportok 

-  Általános igazgatási csoport 
- Okmányiroda (Okmányiroda, anyakönyv, népesség 

nyilvántartás) 
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-  Gyámhivatali csoport (Gyámhivatal, jegyzői hatáskörű 
gyámügyek) 

 
3.2.2. Szociális és Egészségügyi Osztály szervezeti felépítése: 

3.2.2.1. Osztályvezető 
3.2.2.2. Osztályvezető-helyettes 
3.2.2.3. Csoportok 

- Szociális és gyermekvédelmi hatósági, ügyfélszolgálati 
csoport I. 

- Szociális és gyermekvédelmi hatósági, ügyfélszolgálati 
csoport II. 

- Szociális és gyermekvédelmi ellátások pénzügyi csoportja 
 

3.2.3. Építéshatósági és Műszaki Osztály szervezeti felépítése: 
3.2.3.1. Osztályvezető  
3.2.3.2. Osztályvezető-helyettes    
3.2.3.3. Csoportok 

- Építéshatósági csoport 
-  Műszaki és Környezetvédelmi csoport 
 

3.2.4. Pénzügyi Osztály szervezeti felépítése: 
   3.2.4.1. Osztályvezető 
   3.2.4.2. Osztályvezető-helyettes 
   3.2.4.3. Csoportok 

- Költségvetési csoport 
- Gazdálkodási csoport 
- Adócsoport 

 
3.2.5. Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály szervezeti felépítése: 

  3.2.5.1. Osztályvezető 
3.2.5.2. Osztályvezető-helyettes 
3.2.5.3. Jogtanácsos 
3.2.5.4. Csoport: 

- Kistérségi csoport 
  3.2.5.5. Csoportba nem osztott ügyintézők 
 

3.2.6. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály szervezeti 
felépítése: 

 3.2.6.1. Osztályvezető 
 3.2.6.2. Osztályvezető-helyettes 
 3.2.6.3. Csoport: 

- Térség és Településfejlesztési csoport  
- Vagyongazdálkodási csoport 

3.2.6.4. Csoportba nem osztott ügyintéző 
     

3.2.7. Oktatási, Művelődési és Sport Osztály szervezeti felépítése: 



 106 

3.2.7.1. Osztályvezető 
3.2.7.2. Osztályvezető-helyettes 
3.2.7.3. Csoportba nem osztott ügyintézők 

 
 3.2.8. Humánpolitikai Osztály 
  3.2.8.1. Osztályvezető 

3.2.8.2. Csoportba nem osztott ügyintézők 
 

3.2.9. Közvetlen jegyzői irányítás alatt álló csoportok: 
- Belső ellenőrzési csoport 
- Gondnoksági és informatikai csoport 
- Csoportba nem osztott közbeszerzési ügyintéző 
   

Az osztályokat osztályvezetők, a csoportokat osztályvezető-helyettesek vagy 
csoportvezetők vezetik.  

 
4. Polgármesteri Kabinet  

4.1. A kabinet feladata: 
- a Képviselő-testület és bizottságai döntésének előkészítéséhez, illetve 
- a polgármester tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok 

ellátása. 
A Polgármesteri Hivatal szervezeti ábráját a 2. melléklet tartalmazza. 
 

IV. 
A Polgármesteri Hivatal működésének rendje 

 
1. A Polgármesteri Hivatal irányítási feladata 
 
A polgármester a hivatal irányításával kapcsolatban: 

- meghatározza a hivatal önkormányzati tevékenységet segítő munkáját, 
beleértve a polgármesteri tevékenységének segítését, a képviselők munkájának 
támogatását, valamint a bizottságok elnökei által kért hivatali közreműködést,  

- a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a 
Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának meghatározására, a 
vonatkozó döntés alapján ellenőrzi, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzata, valamint a működés tényleges rendje az önkormányzati 
döntésnek megfelel-e,  

- a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, egyes 
ügyekben a kiadmányozás teljes-, vagy rész jogát a hivatal dolgozóira 
átruházhatja,  

- meghatározza azt, hogy mely munkakörök vonatkozásában kíván egyetértési 
jogot gyakorolni a kinevezés, a felmentés, a vezetői megbízás, a vezetői 
megbízás visszavonás, a jutalmazás vonatkozásában, 
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- rendszeresen tájékozódik a hivatal önkormányzati munkát segítő 
tevékenységéről. 

 
2. A jegyző által ellátott feladat- és hatáskörök 
 

A jegyző alapvető feladat- és hatáskörét a központi jogszabályok, valamint a helyi 
önkormányzati rendeletek határozzák meg. 

 
A jegyző főbb feladat- és hatásköre: 

- vezeti a Polgármesteri Hivatalt, ennek keretében gyakorolja a munkáltatói 
jogköröket, meghatározza az egyes osztályok feladatait,  

- szervezi a hivatal munkáját, ennek érdekében rendszeresen értekezletet tart, 
- rendszeres munkakapcsolatot tart fenn a polgármesterrel, valamint a bizottsági 

elnökökkel az önkormányzati és a bizottsági tevékenységük segítése érdekében, 
- folyamatosan kapcsolatot tart a szervezeti egységek vezetőivel, 
- feladat- és hatáskörében szabályozza a kiadmányozás rendjét, 
- képviseli a Polgármesteri Hivatalt,  
- gondoskodik a dolgozók továbbképzéséről,  
- kiadja a hivatal megfelelő működéséhez szükséges belső szabályzatokat, 

utasításokat, 
- biztosítja a megfelelő színvonalú szakmai munkát. 

 
3. Az aljegyző feladata: 

- Távolléte esetén helyettesíti a jegyzőt. 
- A jegyző döntése alapján irányítja és vezeti a hatósági irodát. 
- Ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a jegyző esetenként megbízza. 

 
4. Osztályvezetők feladata: 

- Vezetik az osztályt, felelősek az osztály munkájáért, annak jogszerű 
működéséért, közvetlenül irányítják, felügyelik és ellenőrzik az osztályhoz 
tartozó csoportvezetők, ügyintézők és ügykezelők tevékenységét. 

- Gondoskodnak az osztályhoz tartozó dolgozók munkaköri leírásainak 
naprakészen való tartásáról. 

- Tevékenységi területüket illetően gondoskodnak az önkormányzati rendeletek, 
határozatok, előterjesztések, szakszerű, alapos és törvényszerű előkészítéséről, 
a döntések végrehajtásának megszervezéséről. 

- Tevékenységi területükre vonatkozóan átfogó elemzéseket készítenek. 
- Közreműködnek az intézmények irányításával, gazdasági társaságok esetében 

az alapítói (vagy tulajdonosi) jogok gyakorlásával kapcsolatos döntések 
előkészítésében, a végrehajtás megszervezésében. 

- Kötelesek az osztályok tevékenysége, a feladatkörhöz kapcsolódó intézmények, 
gazdálkodó szervezetek tevékenységéről információval rendelkezni, ezeket 
figyelemmel kísérni, tapasztalataikról tájékoztatást adni. 

- Képviselik az osztályt, tájékoztatást adnak, illetve beszámolnak az osztály 
tevékenységéről. 
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- Gondoskodnak a vezetésük alatt működő osztály ügyfélfogadására és 
munkarendjére vonatkozó szabályok betartásáról, a munkafegyelem 
biztosításáról. 

- Gyakorolják a jegyző által átruházott – a Közszolgálati Szabályzatban 
meghatározott - hatáskörben az osztály dolgozói felett az egyéb munkáltatói 
jogokat. 

- Gyakorolják az osztályon keletkezett ügyiratok tekintetében a kiadmányozási 
jogot. 

- Felelősek az osztályok közötti folyamatos információ átadásért, az egységes 
Polgármesteri Hivatal munkáját elősegítő, az egyes osztályok együttműködését 
biztosító kapcsolattartásért. 

- Segítik a polgármestert és a tisztségviselőket feladataik ellátásában, 
tevékenységi területükről információt adnak a polgármester részére a lakossági 
tájékoztatás megszervezéséhez,  

- Részt vesznek a Képviselő-testület ülésein, valamint a feladatkörükkel 
összefüggő napirendeknél a bizottságok ülésein, és tevékenységi körüket 
illetően a szükséges tájékoztatást megadják. 

 
5. Osztályvezető-helyettesek feladata: 

- Távolléte esetén helyettesítik az osztályvezetőt. 
- Ellátják azokat a feladatokat, amelyekkel az osztályvezető  megbízza őket. 
- Gyakorolják az osztályvezető által rájuk ruházott feladat- és hatásköröket. 
 

6. Csoportvezetők feladata: 
- Felelősek a csoport munkájáért, az ügyintézés rendjéért, a csoporton belüli 

munkaszervezésért, a helyettesítés megszervezéséért. 
- Gyakorolják az osztályvezető által rájuk ruházott feladat- és hatásköröket. 
- Feladatuk, tevékenységi körükhöz tartozóan folyamatosan kapcsolatot tartanak, 

együttműködnek a hivatal más csoportjaival, ügyintézőivel. 
- Megbízás alapján képviselik szakterületüket a Képviselő-testület és a 

bizottságok ülésein. 
 

7. Ügyintézők feladata 
- A jogszabályban meghatározott hatáskörrel rendelkező ügyintéző gyakorolja a 

hatósági jogkörét, s ellátja mindazon egyéb feladatokat, amelyeket a 
jogszabályok számára előírnak. 

- Az ügyintéző feladata a Képviselő-testület, a polgármester és a jegyző feladat- 
és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítése, felhatalmazás 
esetén kiadmányozása, valamint a végrehajtás szervezése. 

- A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a 
Polgármesteri Hivatal állandó és időszakos feladatainak megvalósításáért. 

 
8. Ügykezelők feladata 

- Az ügykezelő a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által 
kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, a 
jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával végzi. 
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- Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel a munkáltatói 
jogkör gyakorlója megbízza. 

 
9. Fizikai alkalmazottak feladata 

- Tevékenységével segíti az érdemi ügyintézői és ügyviteli feladatok ellátását. 
- Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel a munkáltatói 

jogkör gyakorlója megbízza. 

10. Az egyes szervezeti egységek feladata 
 

10.1. Igazgatási és Okmányiroda Osztály feladatai: 
 
10.1.1. Ellátja: 

- a szabálysértéssel, 
- működési engedélyek kiadásával, módosításával, visszavonásával, 

visszaadásával, bejelentés köteles tevékenységek nyilvántartásba vételével és 
változásainak intézésével, 

- telepengedélyek kiadásával, megszüntetésével, módosításával, bejelentés 
köteles tevékenységek nyilvántartásba vételével és változásainak intézésével, 

- üzlet nyitvatartási idejének módosításával, 
- szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásával, nyilvántartásba vételével, 

változásainak intézésével, 
- nem üzleti célú, közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatásával, 
- piacok, vásárok nyilvántartásával,  
- gyámügyi igazgatással, 
- birtokvédelemmel, 
- talált tárgyak kezelésével, 
- hagyatéki eljárással, 
- hatósági bizonyítvány kiadásával, 
- önkényesen elfoglalt lakás közigazgatási eljárásban történő kiürítésével, 
- a vadkárokkal  

kapcsolatos hatáskörébe utalt feladatokat.  
 
 
 

10.1.2. Állattartással és állategészségüggyel kapcsolatos feladatok: 
 

- Vezeti a méhcsaládok bejelentési kötelezettségére vonatkozó és a méhek 
vándoroltatásával kapcsolatos nyilvántartást, értesíti a méhészeket a 
bejelentett vegyszeres növényvédelmi munkákról. 

- Előterjeszti az állatorvosi körzet kialakításáról a véleményét. 
- Az önkormányzati rendeletben foglaltak alapján lefolytatja az állattartással 

kapcsolatos engedélyezési eljárást. 
- Előkészíti állatpanzió, állatmenhely létesítésének engedélyezését. 
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- Eb veszélyesnek minősítésére irányuló eljárást folytat le, engedélyezi 
veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartását, ellenőrzi tartási 
feltételeinek megtartását. 

- Engedélyezi az állatforgalmazási tevékenységet, illetve állatkiállítást, 
állatbemutatót - ideértve az állattal történő mutatványos tevékenységet is - 
valamint állatversenyt. 

- Hatósági intézkedéseket tesz a bejelentési kötelezettség alá tartozó 
állatbetegségek gyanúja esetén. Elkészíti és szükség szerint aktualizálja az 
azzal kapcsolatos intézkedési tervet. 

- Gondoskodik a zárlat alatt álló helyen tartózkodó személyek élelmezéséről, 
az állatok takarmányozásáról. 

- Ellátja a felsoroltakon kívül az állategészségügyi jogszabályokban 
(Állategészségügyi Szabályzatban, stb.) foglalt egyéb önkormányzati 
feladatokat. 

 
10.1.3.Közreműködik a Képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal 

közrenddel kapcsolatos feladatai ellátásában, így különösen: 
- előkészíti a Képviselő-testület elé kerülő, a város közrendjével, 

közbiztonságával kapcsolatos előterjesztéseket, 
- közreműködik az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság 

munkájának szervezésében, 
- közreműködik az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság 

munkatervének előkészítésében, a napirendek, meghívók összeállításában, 
- kapcsolatot tart a közbiztonság és vagyonvédelem javítása érdekében: 

= az Ózd Városi Rendőrkapitánysággal, 
= a polgárőr szervezettel, 
= az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal 
= az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány Kuratóriumával,  

- közreműködik a hivatásos tűzoltóság irányításában és az önkéntes tűzoltó 
egyesület szakmai felügyeletében, 

- közreműködik a Közterület-felügyelet irányításában. 
 

10.1.4.A Városi Gyámhivatal a 331/2006.(XII.23.) számú Kormány-rendeletben 
meghatározottak szerint ellátja: 

- a gyermekek védelmével, 
- pénzbeli támogatásokkal, 
- gyermek családi jogállásának rendezésével, 
- örökbefogadással, 
- szülői felügyeleti joggal, illetve gyermektartásdíjjal,  
- gyermek végleges külföldre távozásával, 
- gyámsággal, gondnoksággal, 
- vagyonkezeléssel  
kapcsolatos feladatokat.  

 
10.1.5. Az Okmányiroda feladat és hatáskörei: 
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- Okmányirodai feladatok esetében a 256/2000.(XII.26.) Korm. rendeletben 
meghatározottak szerint ellátja: 

- a személyazonosító igazolvánnyal, 
- a lakcímigazolvánnyal, 
- az útlevéllel, 
- az egyéni vállalkozói igazolvánnyal, 
- a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával, 
- az ügyfélkapu regisztrációval, 
- a vezetői engedéllyel, 
- a gépjármű igazgatással, 

-.KERT rendszerben a közúti járművek előzetes 
eredetiségvizsgálata meglétének ellenőrzésével, 

   - a származásellenőrzés meglétének vizsgálatával,  
          - az XR rendszer működtetésével, 

                - a biankó okmányok nyilvántartásával, kezelésével,         
leltározásával kapcsolatos feladatokat.  

-  Anyakönyvi feladatok esetében az 1982. évi 17. tvr-ben, valamint a 2009. 
évi XXIX. tv-ben meghatározott illetékességi területen ellátja: 

 -  az anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatokat,  
 = a bejegyzett élettársi kapcsolattal kapcsolatos hatósági 

feladatokat, 
= az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásából  a 2010. 01. 01. 

után született újszülöttek anyakönyvezéséhez szükséges 
igazolások beszerzésével kapcsolatos feladatokat.  

- A népesség-nyilvántartási feladatok esetében az 1992. évi LXVI. tv-ben 
meghatározottak szerint ellátja: 
 = a népesség-nyilvántartással, 
= a címnyilvántartással kapcsolatos feladatokat.  

- A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényben meghatározottak 
alapján ellátja a választási törvény által meghatározott, Okmányirodára 
háruló feladatokat. 

 
(A részletes feladat- és hatáskörök, valamint a hatáskör gyakorlásának módjai a 
munkaköri leírásban kerülnek részletezésre.) 
 
A szervezeti egység vezetője csak eseti jelleggel, egyedi felhatalmazás alapján járhat 
el a Polgármesteri Hivatal képviselőjeként a feladat- és hatásköréhez közvetlenül 
kapcsolódó ügyekben.  

 
10.2. A Szociális és Egészségügyi Osztály feladatai:  
 

10.2.1. Előkészíti a helyi jogalkotás és jogalkalmazás keretében 
 

- szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi alapellátás helyi szabályozása 
érdekében a rendeleteket, valamint 

- gondoskodik azok jogszerű végrehajtásáról; 
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- a Képviselő-testület, a bizottságok, a tisztségviselők hatáskörébe tartozó 
szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi alapellátásra vonatkozó döntéseket, 
valamint 

- gondoskodik azok jogszerű, hatékony és eredményes végrehajtásáról; 
- az intézmények működésével összefüggő, Ózd várost érintő testületi 

előterjesztéseket, 
- az egészségügyi alapfeladatok vállalkozásba adását. 

 
10.2.2. A pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokkal kapcsolatos hatósági 
tevékenység 

A szociális ügyintézők elsődleges feladata a pénzbeli és természetbeni ellátásokra 
való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása, a jogosultsági 
feltételek felülvizsgálata, a jogosultság, illetve a folyósítás megszüntetése. 

 
1. Pénzbeli ellátások 

- Jegyzői hatáskörben 
o Időskorúak járadéka 
o Aktív korúak ellátása 
o Ápolási díj  
o Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
o Óvodáztatási támogatás 
o Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli 

támogatás 
o Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény 

- Önkormányzati hatáskörben  
o Átmeneti segély 
o Temetési segély 

 
2  Természetbeni ellátások 
  Jegyzői hatáskörben 

- Közgyógyellátás  
o alanyi, 
o normatív, 
o méltányosságból megállapított 

- Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

  Önkormányzati hatáskörben 
- Lakásfenntartási támogatás 

o normatív  
o helyi 

- Átmeneti segély 
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

Polgármesteri hatáskörben 
      - Köztemetés elrendelése 
 

3  Egyéb jegyzői hatáskörben végzett feladatok 
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- hadigondozottak ellátása 
- súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei  
- személygépkocsi szerzési támogatás, 
- személygépkocsi átalakítási támogatás 
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartása, a nyilvántartás 

folyamatos továbbítása az oktatási intézményeknek 
- védendő fogyasztókkal kapcsolatos feladatok  
- kapcsolattartás a szolgáltatókkal (ÉMÁSZ-ELMÜ, TIGÁZ), 
- jegyzői igazolás kiállítása 
- az 1988. december 31. előtti OTP hiteltartozások törlesztési kötelezettségének  

felfüggesztése, a jogosultságok felülvizsgálata, a befizetések kezelése 
 
4.   Egyéb feladatok 
 

-  Jegyzői nyilvántartás kezelése 
- A másodfokú eljárás megindításának előkészítése 
- iratanyag megküldése a felettes szervnek, 
- előterjesztés elkészítése 
- A szociális ellátásokkal kapcsolatos önkormányzati költségvetés előkészítése, 

az elfogadott költségvetés végrehajtása 
- Ügyfélszolgálati iroda működtetése 

 
 10.2.3. Működési engedélyek kiadása az Ózdi Kistérség 19 települése 
vonatkozásában: 

- a szociális alapszolgáltatást, nappali ellátást nyújtó szociális szolgáltató, ill. 
intézmény működésének engedélyezése, működésének törvényességi 
ellenőrzése; 

- természetes személy, mint szociális szolgáltató által végzett vállalkozói 
tevékenység engedélyezése, működésének törvényességi ellenőrzése; 

- a gyermekvédelmi alapellátás keretében szolgáltatótevékenységet nyújtó 
szolgáltató, ill. intézmény működésének engedélyezése, működésének 
törvényességi ellenőrzése; 

- természetes személy, mint gyermekvédelmi alapellátás keretében 
szolgáltatótevékenységet nyújtó szolgáltató által végzett vállalkozói 
tevékenység engedélyezése, működésének törvényességi ellenőrzése; 

- jelentést teljesít a kiadott működési engedélyekkel kapcsolatosan az Országos 
Szociális Regiszterbe. 

 
10.2.4. Adatszolgáltatást teljesít a Központi Statisztikai Hivatal felé a szociális, 
gyermekvédelmi és egészségügyi alapellátás vonatkozásában. 

 
10.2.5. Egészségügyi alapellátás fenntartói felügyeleti, működtetési feladatok: 

Gondoskodik a nem vállalkozói 
- háziorvosi,  
- házi gyermekorvosi, 
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- fogászati,  
- védőnői, 
- iskola-egészségügyi, 
- iskola-fogászati  

      szolgálatok tárgyi, személyi feltételéről. 
 

Ellátja a fenti szolgálatok vonatkozásában  
o a működtetéshez kapcsolódó feladatokat, 
o a védőnők tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlásához kapcsolódó 

feladatokat, 
o a közalkalmazott orvosok tekintetében az egyéb munkáltatói jogkör 

gyakorlásához kapcsolódó feladatokat. 
Valamennyi Egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálat vonatkozásában ellátja a 
fenntartói felügyeleti feladatokat. 
  

10.2.6. Az Almási Balogh Pál Kórház vonatkozásában a tulajdonosi feladatok 
ellátása keretében:  

- Beszámolók előkészítése Képviselő-testület elé; 
- Előterjesztés előkészítése: 
o ellátási terület módosítása,  
o kapacitás átcsoportosítás, 
o pályázat benyújtásához történő hozzájárulás, illetve 
o egyéb szükség szerinti esetekben, 
- Az Almási Balogh Pál Kórház tevékenységeire kiadott működési engedélyek 

figyelemmel   kísérése. 
- Az Almási Balogh Pál Kórház működtetésbe adásával kapcsolatosan fölmerülő 

feladat- végrehajtás során együttműködik a Településfejlesztési és 
Vagyongazdálkodási Osztállyal. 

 
10.2.7. Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok: 

 
- a közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok ellátása 

pályázat benyújtása, 
- elszámolás a pályázati feltételek szerint, 
- a közfoglalkoztatás-szervezők munkájának ellenőrzése 
- A Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis kezelése  
- Közmunka programra pályázat benyújtása, végrehajtása 
- Közhasznú foglalkoztatás szervezése 

 
10.2.8. Szociális Igazgatási Mintahelyként a szociális és munkaügyi miniszterrel 
kötött   megállapodás alapján ellátja: 
- a Központi Igazgatási Mintahely, az ágazati minisztérium, a Foglalkoztatási és 

Szociális Hivatal felkérése szerinti feladatokat, úgymint 
 felmérésekben való részvétel,  
 szakmai anyagok véleményezése,  
 jogszabályalkotáshoz javaslattétel, majd  
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 véleményezés a gyakorlati szakmai munka alapján, 
 pályázatok lebonyolításában való szakmai tevékenység; 

- szociális tanácsadói tevékenység ellátása 160 település vonatkozásában az 
egységes jogértelmezés és jogalkalmazás érdekében.   

 
10.2.9. Szervezi a szociális ágazatot érintő városi rendezvényeket: 

o Idősek világnapja, 
o Mindenki Karácsonya, 
o Nagycsaládosok Karácsonya, 
o Szociális Igazgatási Konferencia. 

 
10.2.10. Tájékoztatást ad a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos igénybe vételről szóló tájékoztatás 
megadása a lakosság részére, társulási feladatellátás, illetve az intézmények 
szakmai munkájának segítése. 

 
10.2.11.Nyilvántartja a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi ágazattal 
kapcsolatos mutatószámokat, adatokat szolgáltat. 

 
10.2.12. Figyelemmel kíséri a szociális, a gyermekvédelmi ellátást és az 
egészségügyi alapellátást érintő pályázatokat. 

 
 

10.2.13. Közreműködik: 
o a szociális szolgáltatástervezési koncepció kidolgozásában, 

végrehajtásában, 
o az önkormányzat szociálpolitikai és egészségügyi ellátást érintő 

célkitűzéseinek érvényesítésében, 
o a szociális és gyermekvédelmi, valamint az egészségügyi ágazat 

vonatkozásában a költségvetés előkészítésében, 
 

10.2.14. Együttműködik  
o az Almási Balogh Pál Kórház működtetőjével, vezetőjével,  
o az ÁNTSZ munkatársaival és a szakfelügyelő főorvosokkal, 
o a közcélú, közhasznú foglalkoztatásban,   
     közmunkaprogramokban résztvevő intézmények, gazdasági          
      társaságok, szervek, szervezetek vezetőivel, 
o szociális, gyermekvédelmi tevékenységet végző civil, egyházi  
      szervezetekkel, a Szociális Kerekasztalhoz tartozó szervezetekkel, 
o az Ózdi Igazgatási Mintahelyhez tartozó települések   
      Polgármesteri Hivatalának jegyzőjével, ügyintézőivel. 

 
10.2.15. Pénzügyi, gazdálkodási tevékenysége során 

 Ellátja: 
- a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások 

igénylésével, utalásával, havi zárásával, elszámolásával, visszaigénylésével,  
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- az egyéb társadalompolitikai juttatások igénylésével, utalásával, havi zárásával, 
elszámolásával, visszaigénylésével, 

- a pénzbeli támogatások pénztári kifizetésével,  
- az egészségügyi alapellátás működtetésének finanszírozásával 
kapcsolatos feladatokat. 

 
Együttműködik a pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos feladatok végrehajtása 
során a Pénzügyi Osztály illetékes ügyintézőivel. 

 
(A részletes feladat- és hatáskörök, valamint a hatáskör gyakorlásának módjai a 
munkaköri leírásban kerülnek részletezésre.) 
 
A szervezeti egység vezetője csak eseti jelleggel, egyedi felhatalmazás alapján járhat 
el a Polgármesteri Hivatal képviselőjeként a feladat- és hatásköréhez közvetlenül 
kapcsolódó ügyekben.  
 
10.3. Építéshatósági és Műszaki Osztály feladatai: 

 
10.3.1. Államigazgatási feladatok: 

  
- Ellátja a magasabb szintű jogszabályok által települési jegyzői hatáskörbe utalt 

építésügyi, útügyi, közlekedési, hírközlési, vízügyi, energiaügyi I. fokú hatósági 
feladatokat. (Engedélyezés, nyilvántartás, lakossági bejelentések, panaszok 
kivizsgálása, hatósági ellenőrzés, stb.) 

 
- Más hatóságok eljárásaiban az 4.1.1. pontban meghatározott területeken, valamint 

a telekalakítási eljárásokban szakhatóságként működik közre. 
- Ellátja a magasabb szintű jogszabályok által helyi (jegyzői, polgármesteri) 

hatáskörbe utalt környezetvédelmi (levegőtisztaság védelmi, zajvédelmi, 
hulladékgazdálkodási, a fás szárú növények védelmével és a parlagfű elleni 
védekezéssel kapcsolatos) hatósági feladatokat. 

- Javaslatokat tesz a helyi építési előírásokra és az egyes építési munkák 
engedélyezésére. 

- Tájékoztatást ad az építtetőknek és a tervezőknek a helyi építési szabályokról. 
- Véleményezi az épületek, építmények, létesítmények, telkek városképi, építészeti 

kialakítását. 
- .Közreműködik az önkormányzati beruházások hatósági engedélyeztetése során. 
- Ellátja a műszaki nyilvántartással kapcsolatos feladatokat, végzi a jogszabályokban 

előírt nyilvántartások vezetését, rendszeres statisztikai adatszolgáltatást biztosít. 
- Ellátja az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak 

kárenyhítéséről szóló kormány-rendeletből adódó építéshatósági és a jegyző 
hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.  

- Ellátja a játékterem engedélyezésével kapcsolatban a jegyző hatáskörébe utalt 
feladatokat. 
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10.3.2. Körzeti igazgatási feladatok: 
- Az 1997. évi LXXVIII. törvény és a 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján 

építésügyi hatósági jogkörben Ózd városon kívül 21 településen teljes körűen 
ellátja az I. fokú építésügyi hatósági feladatokat. Más hatóságok eljárásaiban ezen 
települések esetében építésügyi szakhatóságként működik közre. 

- Ellátja a 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet alapján a kistérség székhelye szerinti 
települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe utalt zajvédelmi feladatokat. 

 
10.3.3. Önkormányzati hatósági feladat: 

 
A 16/1994. (VII. 1.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltak szerint engedélyezi a 
közterületek rendeltetéstől eltérő használatát, igénybevételét, ellátja az ezzel 
kapcsolatos feladatokat. 

 
10.3.4. Önkormányzati feladatok: 

 
- Előkészíti a Képviselő-testület, a bizottságok, a tisztségviselők hatáskörébe tartozó 

városfejlesztést, városrendezést, városüzemeltetést érintő, műszaki vonatkozású 
döntéseket, ellenőrzi azok végrehajtását. 

- Elkészíti az osztály szakterületéhez tartozó önkormányzati rendeletek tervezetét, 
koordinálja a feladatkörébe tartozó rendeletek előkészítését. Előkészíti a meglévő 
rendeletek (helyi közszolgáltatások díjairól, köztisztaságról, települési szilárd és 
folyékony hulladékról, talajterhelési díjról, fizető parkolókról, közterületekről, 
zöldfelületekről, temetőkről, környezetvédelmi programról, levegő minőségének 
védelméről, környezetvédelmi alapról, hulladékgazdálkodási tervről, helyi 
autóbusz közösségi közlekedésről, helyi építési szabályzatról, stb.) szükség szerinti 
módosítását és gondoskodik róla, hogy az elfogadott rendeletek az aktuális 
változatban – a mindenkori módosításokkal egységes szerkezetben – álljanak 
rendelkezésre.  

- Kivizsgálja a feladatköréhez kapcsolódóan a lakosság és az önkormányzati 
képviselők részéről érkező észrevételeket, panaszügyeket, szükség estén 
intézkedést kezdeményez. Ennek során szükség szerint kapcsolatot tart a 
társhatóságokkal, a Közterület Felügyelettel és a műszaki infrastruktúrát 
üzemeltető cégekkel és közszolgáltatókkal (ÓZDSZOLG Nonprofit Kft., ÓHG 
Kft., Ózdi Vízmű Kft., Borsod Volán Személyszállítási ZRt., Ózdi TÁVHŐ Kft., 
stb.) 

- Közreműködik a településrendezési terv készítésében, felülvizsgálatában, 
módosításában és karbantartásában, a Képviselő-testület településrendezéshez 
kapcsolódó döntéseinek előkészítésében. 

- Szervezi a településrendezéssel, a környezet természetes és épített elemeinek 
védelmével kapcsolatos feladatokat.  

- Közreműködik a megyei területrendezési tervek önkormányzati véleményezésében. 
- Szakmai előkészítést végez forgalomszervezési kérdésekben: gyalogátkelőhely 

kijelölése, lakó-, pihenő övezet kijelölése, közösségi közlekedési járatok 
útvonalának kialakítása, stb. 
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- Figyelemmel kíséri a város zöldterületeinek, közparkjainak, egyéb közterületeinek 
állapotát. Javaslatot tesz azok állapotát, arculatát meghatározó intézkedésekre, 
fejlesztésekre, kertészeti megoldásokra, valamint a kihelyezendő közterületi 
tárgyakra. 

- Javaslatot tesz erdősítésre alkalmas területek kijelölésére. Intézi az erdősítéssel 
kapcsolatos engedélyezési eljárásokat, és közreműködik a lehetséges pályázatok 
benyújtásában. 

- Ellátja a mezőgazdasági művelésre alkalmas önkormányzati ingatlanok 
haszonbérbe adását (kimérés, szerződéskötés, használatba adás, stb.), illetve 
előkészíti azok értékesítését. Részt vesz a környezetvédelemmel kapcsolatos 
fejlesztésekről, beruházásokról szóló önkormányzati döntések előkészítésében. 

- Részt  vesz a környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztésekről, beruházásokról 
szóló önkormányzati döntések előkészítésében. 

- Közreműködik a környezetvédelmi törvényben az önkormányzat számára előírt 
feladatok és kötelezettségek teljesítésében. Ezen belül koordinálja az 
önkormányzati környezetvédelmi program, valamint a helyi hulladékgazdálkodási 
terv elkészítését. A környezetvédelmi program alapján évente környezetvédelmi 
intézkedési tervet készít. 

- Figyelemmel kíséri a város környezetvédelmi helyzetét, arról évente tájékoztatja a 
Képviselő-testületet. 

- Feladatainak ellátása során rendszeresen kapcsolatot tart a társszervekkel és 
társhatóságokkal (helyi vízfolyásokat kezelő szervezetek, környezetvédelmi, 
természetvédelmi, erdészeti, stb. hatóságok). 

- Javaslatokat tesz az infrastrukturális városfejlesztés feladataira, szakmai 
véleményezéssel, a szükséges adatok szolgáltatásával elősegíti a megvalósítás 
érdekében pályázatok benyújtását. 

- Közreműködik a városrekonstrukciós programok és az önkormányzati 
panelprogram pályázatainak előkészítésében, a benyújtott pályázatok elbírálásában, 
a nyertes pályázatok lebonyolításában. 

 
- Közreműködik a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás társulási tagságából adódó önkormányzati feladatok 
ellátásában. Elkészíti a Képviselő-testület részére a Társulás, illetve a 
hulladékgazdálkodási rendszer működéséről szóló beszámolókat. Előkészíti a 
kapcsolódó önkormányzati döntéseket. 

- Javaslatot tesz a költségvetés összeállításánál a szakági fejlesztésekre és 
felújításokra. 

(A részletes feladat- és hatáskörök, valamint a hatáskör gyakorlásának módjai a 
munkaköri leírásban kerülnek részletezésre.) 
 
A szervezeti egység vezetője csak eseti jelleggel, egyedi felhatalmazás alapján járhat 
el a Polgármesteri Hivatal képviselőjeként a feladat- és hatásköréhez közvetlenül 
kapcsolódó ügyekben.  
 
10.4. Pénzügyi Osztály feladatai: 
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10.4.1.Önkormányzati feladatok:     

- Előkészíti a költségvetésre, annak módosításaira és a zárszámadásra vonatkozó 
önkormányzati rendeletek tervezetét. 

- Előkészíti a költségvetés első féléves és háromnegyed éves teljesítésre vonatkozó 
tájékoztatót. 

- Előkészíti az önkormányzat egyszerűsített költségvetési beszámolójának 
könyvvizsgálatára vonatkozó tájékoztatót. 

- Az éves beszámoló keretében elkészíti az önkormányzatot megillető normatív 
állami hozzájárulások és egyéb központi támogatások elszámolását.  

- Előkészíti a költségvetési gazdálkodást érintő önkormányzati rendeletek és 
testületi határozatok tervezetét. 

- Szervezi és irányítja a költségvetés végrehajtását, gondoskodik a számviteli 
feladatok végrehajtásáról. 

- Előkészíti az éves pénzmaradvány felosztására vonatkozó javaslatot. 
- Szakmailag segíti az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 

pénzügyi-gazdasági tevékenységét. 
- Határidőre elkészíti és megküldi a költségvetés I. félévi beszámolóval és 

zárszámadással összefüggő adatszolgáltatást a MÁK felé. 
- Határidőre elkészíti a negyedéves költségvetési jelentéseket, mérlegjelentéseket a 

MÁK részére. 
- Előkészíti a testületi, bizottsági, tisztségviselői hatáskörű pénzügyi döntéseket. 
- Közreműködik a pénzügyi kihatású ágazati intézkedések kidolgozásában. 
- Közreműködik az önkormányzati bevételek beszedésében. 
- Gondoskodik az önkormányzati beruházások pénzügyi lebonyolításáról. Vezeti 

az analitikus nyilvántartásokat, elkészíti  az aktiválási jegyzőkönyveket. 
Pályázatból megvalósuló beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatban előkészíti a 
szerződéskötéseket, intézi a támogatások lehívását, elkészíti az elszámolásokat. 

- Szervezi a működési és felhalmozási feladatok finanszírozását, gondoskodik az 
önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megtartásáról. 

- Előkészíti a Polgármesteri Hivatal részletes költségvetését, annak zárását, vezeti 
az előirányzat-változások nyilvántartásait. 

- Vezeti a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat, eleget tesz a 
bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségeknek. 

- Részt vesz – önkormányzati szinten összefogja – az önállóan gazdálkodó 
intézményeket érintő létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos 
többletkiadások központi költségvetési forrásból történő támogatásra vonatkozó 
pályázatok elkészítésében. 

- Bejelenti a Kincstár felé az intézmény-alapítás, megszűnés, átszervezés esetén a 
törzskönyvi nyilvántartásban végrehajtandó változásokat. 

- Gondoskodik a nem rendszeres kifizetések bérszámfejtéséről, kifizetésre történő 
előkészítéséről. 

- A MÁK által előírt rendben gondoskodik a rendszeres és eseti jellegű 
adatszolgáltatások, jelentések elkészítéséről és határidőben történő 
továbbításáról. 
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- Ellátja az adó-és TB igazolások  kiadásával kapcsolatos teendőket, a dolgozók 
külön kérésére munkáltatói-és keresetigazolásokat ad ki 

- Ellátja a Polgármesteri Hivatal bérgazdálkodásával kapcsolatos egyéb 
feladatokat. 

- Gondoskodik a Polgármesteri Hivatal házipénztárának a jogszabály és 
pénzkezelési szabályzat szerinti működtetéséről. 

- Ellátja a béren kívüli juttatások biztosításával kapcsolatos feladatokat. 
- Elkészíti és folyamatosan karbantartja a számviteli törvény által előírt 

szabályzatokat, utasításokat. 
- Közreműködik az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek 

tulajdonosainak kárenyhítéséről szóló kormány-rendeletből adódó pénzügyi 
feladatok ellátásában. 

- Közreműködik az éves ellenőrzési terv összeállításában. 
- Nyilvántartja az Önkormányzati munkáltatói lakáskölcsönöket és ellátja az 

ezekkel összefüggő adminisztratív feladatokat. 
- Folyamatosan nyilvántartja a költségvetés általános és céltartalék, a lakóterületi 

előirányzatok felhasználásait. 
- Gondoskodik a civil szervezetek részére biztosított támogatásokkal kapcsolatos 

pénzügyi feladatok ellátásáról.  
- Gondoskodik a költségvetési intézmények pénzellátásáról. 
- Gondoskodik a negyedéves beruházás - statisztikai jelentések elkészítéséről és a 

KSH-nak történő megküldéséről. 
- Ellátja az Önkormányzat hitelműveleteivel kapcsolatos feladatokat. Ennek 

keretében előkészíti a hitelfelvételekre vonatkozó előterjesztéseket, 
hitelszerződéseket, intézi a szerződéskötéseket, a hitelek lehívását, törlesztését. 
Analitikus nyilvántartást vezet az Önkormányzat hitelállományáról célonként, a 
kamatkiadásokról működési és felhalmozási bontásban. 

- Gazdálkodik a kötvénykibocsátásból származó - még fel nem használt  pénz-
eszközökkel és az egyéb szabad pénzeszközökkel. 

- Az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megteremtése, javítása érdekében 
elkészíti az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
támogatására vonatkozó pályázatot.  Gondoskodik az elnyert támogatás - éves 
beszámoló keretében történő - elszámolásáról. 

- Ellátja a titkos ügyiratkezelést. 
 

 
10.4.2. Adócsoport: 

 
- Előkészíti a helyi adóztatásra vonatkozó rendelet-tervezeteket és ellátja az 

önkormányzati adózással kapcsolatos feladatokat. 
- Ellátja az adóhatósági ügyekkel kapcsolatos feladatokat. 
- Gondoskodik az önkormányzat által kiszabott bírságok, a talajterhelési díjak, 

valamint az adók módjára behajtandó köztartozások beszedéséről. 
- Gondoskodik a gépjármű adó beszedéséről és ellátja az ehhez kapcsolódó 

adóhatósági feladatokat. 
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(A részletes feladat- és hatáskörök, valamint a hatáskör gyakorlásának módjai a 
munkaköri leírásban kerülnek részletezésre.) 
 
A szervezeti egység vezetője csak eseti jelleggel, egyedi felhatalmazás alapján járhat 
el a Polgármesteri Hivatal képviselőjeként a feladat- és hatásköréhez közvetlenül 
kapcsolódó ügyekben.  

 
 
10.5.  Jogi, Képviselőtestületi és Kistérségi Osztály feladatai:  
 

10.5.1. Képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok: 
 

- Közreműködik a Képviselő-testület, a bizottságok, a tisztségviselők 
munkájának szervezésében. 

- Gondoskodik a testületi, bizottsági anyagok, előterjesztések, munkatervek 
előkészítéséről, napirendek, meghívók összeállításáról. 

- Elkészíti a testületi ülések jegyzőkönyveit, ellátja az ebből adódó további 
feladatokat. 

- Gondoskodik a testületi döntések nyilvántartásáról, kihirdetéséről, a határozatok 
végrehajtásának megszervezéséről. 

 
10.5.2. Egyéb önkormányzati feladatok: 

 
- Segíti az országgyűlési és települési képviselők tevékenységét, 

közreműködik lakossági fórumok, fogadóórák szervezésében. 
- Ellátja a választásokkal és népszavazásokkal, valamint a népszámlálással 

kapcsolatos feladatokat, a Gondnoksági és Informatikai Csoporttal 
együttműködve gondoskodik a technikai feltételekről. 

- Előkészíti a hivatal működésére vonatkozó egyes szabályzatokat, 
gondoskodik módosításukról. 

 
10.5.3.  Ózd Kistérség Többcélú Társulásával kapcsolatos feladatok: 

 Társulási Tanács működésével kapcsolatos feladatok: 
- Előkészíti a Társulási Tanács – szükség szerint szervei – üléseit, 

összeállítja a meghívót, közreműködik az ülések lebonyolításában. 
- Közreműködik a Társulási Tanács ülése döntéseinek előkészítésében, 

elkészíti és az előterjesztésekkel együtt továbbítja az ülések meghívóit, 
részt vesz a feladatok végrehajtásának koordinálásában. 

- Részt vesz a Társulási Tanács – szükség szerint bizottságai -, illetve a 
Jegyzői Kollégium ülésein, biztosítja az ülések megtartásához szükséges 
feltételeket, az ülésről jegyzőkönyvet készít. 

- Rendszeres kapcsolatot tart a kistérségben működő közigazgatási 
szervezetekkel, intézményekkel, kistérségi megbízottakkal, összegyűjti 
az elképzeléseket, javaslatokat. 

- Folyamatosan nyilvántartja a társulás szerveinek döntéseit, figyelemmel 
kíséri a döntések végrehajtását. 
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 Pénzügyi feladatok: 

 
- Előkészíti a Társulás költségvetésére, annak módosítására és a 

zárszámadásra vonatkozó határozat-tervezetet. 
- Előkészíti a Társulás költségvetése első féléves és háromnegyed éves 

teljesítésére vonatkozó tájékoztatót. 
- Az éves beszámoló keretében elkészíti a Társulást megillető normatív 

állami hozzájárulások és egyéb központi támogatások elszámolását.  
- Előkészíti az éves pénzmaradvány felosztására vonatkozó javaslatot. 
- Szervezi és irányítja a társulás költségvetésének végrehajtását, 

gondoskodik a számviteli feladatok végrehajtásáról. 
- Szakmailag segíti a Kistérségi Közszolgáltató Iroda tevékenységét. 
- Ellátja a Társulás bérgazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. 
- Elkészíti és a Magyar Államkincstár felé megküldi a költségvetésre, az I. 

féléves beszámolóra, negyedéves költségvetési jelentésékre, 
mérlegjelentésekre és zárszámadásra vonatkozó adatszolgáltatásokat. 

- Elkészíti és szükség szerint aktualizálja a szabályszerű működéshez 
szükséges szabályzatokat. 

- Biztosítja a Társulás házipénztárának működési feltételeit. 
- Ellátja a Társulás vagyon-és egyéb főkönyvi könyveléséhez kapcsolódó 

nyilvántartással kapcsolatos feladatokat. 
 

Oktatási - nevelési feladatok: 
 

- Szakmai beszámolót készít a Társulási Tanács ülésére, 
- Lekéri a kistérségi ösztönző normatívát mutatószámok alapján, 
- Kapcsolatot tart a Pedagógiai Szakszolgálattal, 
- Összehangolja a Tehetségfejlesztő decentrum feladatait 
- Kezeli a pályázaton nyert támogatásokat 
- Segíti a polgármesterek, jegyzők jogszabályban előírt kötelező   
feladatainak végrehajtását a közoktatásban. 

Együttműködve a Művelődési és Sport Osztállyal:  
- Szervezi, koordinálja és végrehajtja az Ózd Kistérség Többcélú Társulási 
Megállapodásában foglalt közoktatási, közművelődési, mozgókönyvtári és 
sport feladatokat, irányítja és koordinálja a térségi pedagógusok, 
közművelődési és sportszakemberek képzését, továbbképzését és a szakmai 
munkaközösségek munkáját. 
- Szervezi, lebonyolítja a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett 
népdal-és versmondó versenyeket, országos tanulmányi versenyek körzeti 
fordulóit, városi-térségi tanulmányi versenyeket.   
- Működteti a szakmai munkaközösségeket. 
- Megszervezi a tanfolyamokat, továbbképzéseket, szakmai napokat. 
- Városi-térségi statisztikai adatszolgáltatást végez 
- Szakmai pályázatokat készít. 
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- Előterjeszti a Társulási Tanács, hatáskörébe tartozó, közoktatással 
kapcsolatos döntéseket. 

 
  Egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi feladatok: 

- Közreműködik: 
- az egészségügyi és szociális célkitűzések 

érvényesítésében 
- az egészségügyi és szociális ágazattal összefüggő 

határozatok végrehajtásában 
- az intézményekben foglalkoztatott szakemberek 

képzésében, továbbképzésében, 
- a bentlakásos elhelyezést nyújtó intézményben a soron 

kívüli elhelyezésről döntő bizottság munkájában. 
- Figyelemmel kíséri a sürgősségi és a szociális ellátáshoz 

kapcsolódó pályázatokat 
-  Biztosítja az adatszolgáltatást az Országos Szociális 

Nyilvántartási Rendszerbe a 226/2006 (XI.20.) Korm. rendelet 
alapján. 

 - Együttműködik a szociális tevékenységet végző civil 
szervezetekkel, részt vesz a Szociálpolitikai Kerekasztal munkájában. 
 
- Együttműködve a Szociális és Egészségügyi Osztállyal:  
 
    Koordinálja: 

- az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi ellátást érintő 
célkitűzések megvalósítását, 

- a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció végrehajtását. 
 Előterjeszti a Társulási Tanács, a bizottságok hatáskörébe tartozó 
szociális és gyermekvédelmi ellátással kapcsolatos döntéseket. 

 
  Kistérségi közbeszerzési feladatok: 

 
- A kistérségi közbeszerzéseket a 2003. évi CXXIX. törvényben, 

valamint a Társulási Megállapodásban szabályozottaknak megfelelően 
látja el. 

(A részletes feladat- és hatáskörök, valamint a hatáskör gyakorlásának módjai a 
munkaköri leírásban kerülnek részletezésre.) 
 
A szervezeti egység vezetője csak eseti jelleggel, egyedi felhatalmazás alapján járhat 
el a Polgármesteri Hivatal képviselőjeként a feladat- és hatásköréhez közvetlenül 
kapcsolódó ügyekben.  
 
10.6. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály feladatai: 

10.6.1.Önkormányzati feladatok: 

  Térség és településfejlesztési feladatok: 
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- Előkészíti a Képviselő-testület, a bizottságok és a tisztségviselők hatáskörébe 
tartozó – a térség- és településfejlesztéssel, városrehabilitációval, 
gazdaságfejlesztéssel, befektetés-ösztönzéssel kapcsolatos döntéseket. 

- Előkészíti Ózd Város Önkormányzatának településfejlesztési stratégiája 
kialakítására vonatkozó döntéseket és ennek figyelembevételével a 
településfejlesztési koncepciót. 

- Közreműködik az Önkormányzat által kialakított stratégia, várospolitikai 
koncepció megvalósításában. 

- Közreműködik a városi és a kistérségi gazdaságfejlesztésben, a település és a 
térség befektetési pozíciójának javításában és részt vesz a gazdaság élénkülését, 
a foglalkoztatási helyzet javulását elősegítő rendezvények, programok 
szervezésében. 

- Részt vesz az önkormányzatot érintő fejlesztési programok kidolgozásában, 
megalapozásában, véleményezésében. 

- Ellátja az Önkormányzat által megpályázható területfejlesztési-, ill. 
településfejlesztési támogatások pályázatfigyelő rendszerének működtetését, 
amellyel az egyes pályázati kiírások követhetők. Előkészíti a pályázatokkal 
kapcsolatos döntéseket. 

- Ellátja a városba irányuló befektetői megkeresésekkel kapcsolatos feladatokat 
és elkészíti a településen működő, illetve befektetni szándékozó vállalkozások 
pályázataihoz igényelt önkormányzati nyilatkozatok kiadását, ha ez a feltétel a 
pályázati felhívásban is szerepel. 

- Javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonú területek (ipari, szolgáltató, építési 
telkek, stb.) munkahely-teremtési és gazdaságfejlesztési célú hasznosítására, 
előkészíti a befektetési célú megkeresésekkel kapcsolatos döntéseket és részt 
vesz azok végrehajtásában. 

- Részt vesz a környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztésekről, beruházásokról 
szóló önkormányzati döntések előkészítésében, a megvalósítást célzó feladatok 
összeállításában.  

- Javaslatokat tesz az önkormányzati tulajdonú területek (ipari, kereskedelmi, 
szolgáltató, építési telkek, stb.) vevőinek kiválasztására irányuló pályázati 
feltételek meghatározására, elkészítteti a vételár megállapítására szolgáló 
értékbecsléseket, előkészíti az adásvételi szerződések megkötését.  

- A városrehabilitációs feladatok keretében előkészíti a városrehabilitációs 
programokat, pályázatokat, továbbá előkészíti az önkormányzat részére 
megvásárlásra felajánlott ingatlanokkal kapcsolatos döntéseket.  

 
Vagyongazdálkodási feladatok: 

- Folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyongazdálkodást érintő 
jogszabályi változásokat és gondoskodik az önkormányzati vagyonrendelet 
„karbantartásáról”. 

- Ellátja a vagyongazdálkodással és  hasznosítással kapcsolatos teendőket, 
koordinálja az önkormányzati vagyonkezelő szervezetek és a PH. osztályainak 
ez irányú tevékenységét. 

 Ennek keretében: 
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- előkészíti az ózdi martinsalakból készült lakóházak kárenyhítésével 
összefüggő önkormányzati döntéseket, 

- részt vesz az Önkormányzat ingatlanhasznosítás keretében hozott 
vagyonkezelési, használati jog átengedési, értékesítési döntéseinek 
előkészítésében és végrehajtásában, a mindenkor hatályos önkormányzati 
vagyonrendelet szerinti pályázati, versenyeztetési eljárások 
lebonyolításában és közreműködik a döntéseket megalapozó számítások, 
értékelések, vizsgálatok elvégzésében, szerződéstervezetek 
előkészítésében, 

- előkészíti az önkormányzat tulajdonában lévő lakások kezelésével, 
elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi döntéseket, együttműködve a 
lakások mindenkori üzemeltetőjével, bérbeadójával, 

- a vagyonkezelési és üzemeltetési szerződésekben előírt adatszolgáltatások 
alapján folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi az önkormányzati 
vagyon változásait és az amortizáció évenkénti visszapótlásának 
megvalósulását, 

- ellátja a haszonbérleti szerződések esetében a polgármester hatáskörébe 
tartozó feladatokat, 

 
Ellátja a vagyonnyilvántartással kapcsolatos feladatokat: 

- biztosítja a számviteli zárási munkálatokhoz, az időszaki és a zárómérleg 
készítéséhez az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos adatszolgáltatásokat, 

- gondoskodik az ingatlan vagyonkataszter elkészítéséről és folyamatos 
karbantartásáról, 

- biztosítja a portfolió vagyon számbavételét és nyilvántartását, 
- közreműködik a vagyonleltár összeállításában, 
- figyelemmel kíséri a tartósan feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezésére és 

hasznosítására vonatkozó szabályzat betartását a nem költségvetési rend szerint 
gazdálkodó szervezeteknek üzemeltetésre átadott, a vagyonkezelésből 
visszavett, továbbá az Ózd Kistérség Többcélú Társulása részére üzemeltetési 
szerződéssel ingyenesen használatba adott vagyontárgyak esetében, 

- elkészíti az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos belső és külső 
adatszolgáltatási és statisztikai jelentéseket, 

- közreműködik - az önkormányzati ingatlanvagyon hasznosításával összefüggő - 
az ingatlan-nyilvántartásban szükséges módosítások végrehajtásában,  

- részt vesz a fejlesztési programokkal összefüggő előkészítő munkálatokban, 
elsődlegesen önkormányzati vagyont, tulajdont érintő adatszolgáltatásban, a 
tulajdoni korlátozások bejegyeztetésében, nyilvántartásában.  

 
Ellátja az önkormányzati vagyon központosított biztosításával kapcsolatos operatív 
tennivalókat:  

- közreműködik a vagyonbiztosításra irányuló közbeszerzési pályázat, a 
szerződéskötések, - módosítások előkészítésében,  

- ellenőrzi a díjfizetést, a kárrendezést.  
- folyamatosan biztosítja a szükség szerinti egyeztetéseket és adminisztrációt, 
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 Elvégzi az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok cégfelügyeletével 
kapcsolatos folyamatos ügyintézést igénylő feladatokat, ezen belül: 

 
- önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok alapításával, átalakításával, 

megszüntetésével, továbbá a cégek gazdálkodását és működését befolyásoló 
döntések előkészítésével kapcsolatos feladatokat, 

- előkészíti, koordinálja a gazdasági társaságokról, valamint a közhasznú 
szervezetekről szóló törvények szerint a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe 
tartozó döntéseket,  

- előkészíti az Önkormányzatot megillető tőkerészesedéshez kapcsolódó 
tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos döntéseket, 

- vizsgálja az önkormányzati ármegállapítási jogkörbe tartozó közüzemi 
szolgáltatók által a közszolgáltatási díj megállapításához készített díjkalkuláció 
megalapozottságát. 

- Előkészíti a polgármesteri hatáskörben kiadandó tulajdonosi jognyilatkozatokat. 
 

10.6.2. Kistérségi feladatok 
 
- Közreműködik a térség területfejlesztési koncepciója, illetve annak 

figyelembevételével a területfejlesztési programja előkészítésében, figyelemmel 
kíséri azok megvalósulását. 

- Közreműködik a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, 
programokról, különösen azok kistérséget érintő intézkedéseiről készítendő 
Kistérségi Társulási vélemény elkészítésében. 

- Koordinálja a kistérségben működő – a területfejlesztésben érdekelt – 
szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel. 

- Ellátja az Ózd Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezetének részeként az 
osztály feladatkörébe tartozó kistérségi feladatokat. 

 
Ennek keretében: 

- közreműködik a Kistérségi Stratégia megvalósításával kapcsolatos 
operatív teendők ellátásában, 

- figyelemmel kíséri a térségi kihatású, illetve térségi összefogást igénylő 
település- és térségfejlesztési lehetőségeket,  

- elkészíti, koordinálja a Társulás által benyújtandó település és 
térségfejlesztési pályázatokat, figyelemmel kíséri a nyertes pályázatok 
megvalósítását, 

- koordinálja a Kistérségi Fejlesztési Bizottság munkáját, 
- Ellátja Ózd Kistérség Többcélú Társulása vagyonának biztosításával 

kapcsolatos feladatokat és operatív teendőket. 
 

10.6.3. Sajtóreferensi feladatok  
 
Folyamatos kapcsolatot tart a helyi sajtóval, televízióval a lakosság tájékoztatása 
érdekében. 
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(A részletes feladat- és hatáskörök, valamint a hatáskör gyakorlásának módjai a 
munkaköri leírásban kerülnek részletezésre.) 
 
A szervezeti egység vezetője csak eseti jelleggel, egyedi felhatalmazás alapján járhat 
el a Polgármesteri Hivatal képviselőjeként a feladat- és hatásköréhez közvetlenül 
kapcsolódó ügyekben.  
10.7. Oktatási, Művelődési és Sport Osztály feladatai: 
 

10.7.1. Államigazgatási feladatok: 
 

- Átruházott feladatként ellátja az ágazati intézmények törvényességi 
ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 

- Készíti és nyilvántartja az ágazattal kapcsolatos statisztikát, mutatószámokat, 
adatokat szolgáltat a normatíva igényléséhez, ellenőrzésekhez. 

- Ellátja és koordinálja a tankötelezettséggel kapcsolatos hatósági feladatokat. 
 

10.7.2. Önkormányzati feladatok: 
 
- Közreműködik az önkormányzat által fenntartott oktatási, közművelődési és 

sport intézmények, (továbbiakban: ágazati intézmények) létesítésével, 
átszervezésével, megszüntetésével, irányításával, felügyeletével, működésével 
kapcsolatos feladatok ellátásában. 

- Közreműködik az oktatás, a közművelődés, a testnevelés és sport céljait 
szolgáló önkormányzati pénzeszközök felosztási irányainak és arányainak 
meghatározásában. 

- Előkészíti az ágazati intézmények irányításával, működésével összefüggő 
testületi előterjesztéseket. 

- Figyelemmel kíséri az intézmények szakmai, gazdasági munkáját. 
- Közreműködik az oktatás, közművelődés, testnevelés és sport helyzetének 

városi szintű elemzésében, azok fejlesztési, működési feltételeinek 
megteremtésében, ilyen irányú testületi határozatok végrehajtásában. 

- Összehangolja az ágazati intézmények működését, segíti azok tevékenységét. 
- Összehangolja, segíti a nem önkormányzati intézmények, egyházak, civil és 

ifjúsági szervezetek oktatással, közművelődéssel és sporttal kapcsolatos 
tevékenységét. 

- Koordinálja, támogatja és segíti a városi szintű oktatási, közművelődési és sport 
rendezvények szervezését, lebonyolítását. 

- Közreműködik az ágazati intézmények költségvetésének városi szintű 
előkészítésében. 

- .Előkészíti az ágazati intézményvezetők feletti munkáltatói jog gyakorlásával 
kapcsolatos intézkedéseket, döntéseket. 

- Irányítja és koordinálja a városi pedagógusok, közművelődési és 
sportszakemberek képzését, továbbképzését és a szakmai munkaközösségek 
munkáját. 
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- Közreműködik művészeti alkotások közterületen, épületen történő 
elhelyezésével, muzeális értékek védelmével kapcsolatos feladatok ellátásában, 
továbbá művelődési, helytörténeti kiadványok megjelentetésében. 

- Közreműködik az idegenforgalommal kapcsolatos jelentések és kiadványok 
előkészítő munkáiban, valamint az ilyen irányú Közreműködik az ágazathoz 
tartozó intézmények, szervezetek és egyéb közösségek nemzetközi 
kapcsolatainak kialakításában és működtetésében. Koordinálja a testvérvárosi 
együttműködés éves programtervét, évenkénti felülvizsgálatát. 

- Koordinálja, kezdeményezi, előkészíti az ágazatban dolgozó helyi és magasabb 
szintű kitüntetési és elismerő címek odaítélését. 

- Közreműködik az oktatási, közművelődési és sport intézmények más szervek 
által történő igénybevételi lehetőségének kidolgozásában, és a térítési díjak 
megállapításában. 

- Kapcsolatot tart az ágazatban működő érdekképviseleti szervezetekkel, 
önszerveződő csoportokkal, az ágazatot érintő feladatok megvalósítása 
érdekében. 

- Összehangolja a városi közművelődési rendelet hatálya alá tartozók feladatát, 
figyelemmel kíséri az abban és a kulturális koncepcióban megfogalmazott 
feladatok végrehajtását.  

- Közreműködik a fiatalok beiskolázásában, segíti elhelyezkedésüket. 
 
 (A részletes feladat- és hatáskörök, valamint a hatáskör gyakorlásának módjai a 
munkaköri leírásban kerülnek részletezésre.) 
 
A szervezeti egység vezetője csak eseti jelleggel, egyedi felhatalmazás alapján járhat 
el a Polgármesteri Hivatal képviselőjeként a feladat- és hatásköréhez közvetlenül 
kapcsolódó ügyekben.  

 
10.8. Humánpolitikai Osztály feladatai: 
 

- Ellátja a Képviselő-testület, a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó 
köztisztviselőket érintő munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos előkészítő 
feladatokat, döntésre előkészíti a személyi- és munkaügyeket. 

- Nyilvántartja a személyi anyagokat, vezeti a közszolgálati alapnyilvántartást, a 
központi közszolgálati (KÖZIGTAD) nyilvántartást, valamint a köztisztviselők 
teljesítményértékelési iratait. 

- Ellátja a hivatali dolgozókat érintő munkaügyi tervezési munkákat, elkészíti a 
költségvetéshez, beszámolóhoz, záráshoz a munkaügyi adatszolgáltatást. 

- Elkészíti a köztisztviselőket érintő Jegyzői, Polgármesteri és együttes utasítások 
tervezetét, részt vesz egyéb szabályzatok előkészítésében. 

- Gondoskodik a nyilatkozattételre köteles köztisztviselői és hozzátartozói 
vagyonnyilatkozat törvényben meghatározott eljárási szabályok szerinti 
védelméről, az adatkezelés jogszerűségéről. 

- Szükség esetén előkészíti a köztisztviselői munkakörök pályáztatását, 
lebonyolítja a pályázati eljárásokat. 



 129 

- Ellátja a dolgozók képzésével és továbbképzésével kapcsolatos feladatokat, 
elkészíti a tanulmányi szerződéseket. 

- Közreműködik a minősítések előkészítésében 
- Testületi döntésre előkészíti a kitüntetési javaslatokat. 
- Közreműködik a tisztségviselők munkájának szervezésében, segíti az 

országgyűlési képviselő tevékenységét. 
- Segíti a hivatalvezetés feladatainak gyakorlását és adminisztrációs munkáját. 
- Közreműködik az önkormányzati rendezvények, ünnepségek előkészítésében, a 

nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő szervezési feladatokban. 
 

(A részletes feladat- és hatáskörök, valamint a hatáskör gyakorlásának módjai a 
munkaköri leírásban kerülnek részletezésre.) 
 
A szervezeti egység vezetője csak eseti jelleggel, egyedi felhatalmazás alapján járhat 
el a Polgármesteri Hivatal képviselőjeként a feladat- és hatásköréhez közvetlenül 
kapcsolódó ügyekben.  

 
10.9.   Gondnoksági és informatikai csoport feladatai: 

 
- Gondoskodik a Polgármesteri Hivatal épületének, építményeinek, gépi és egyéb 

berendezéseinek, felszereléseinek üzemeltetéséről, karbantartásáról, 
felújításáról, továbbá az épület fűtéséről, világításáról, vízellátásáról, 
takarításáról, a vagyonvédelméről, a rendeltetésszerű használat biztosításáról, 
az érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatok 
elvégeztetéséről. 

- Üzemelteti a hajdúszoboszlói és a Mezőkövesd Zsóry üdülőket. 
- Biztosítja a Képviselő-testület és a hivatal munkavégzéshez szükséges 

berendezéseket, eszközöket, irodaszereket. 
- Ellátja a postabontással és a kézbesítésekkel kapcsolatos feladatokat. 
- Gondoskodik a telefon, fax, és internet biztosításáról. 
- Biztosítja a hivatal folyóirat, szaklap, közlöny és szakkönyv ellátását. 
- Ellátja a hivatali gépjárművek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos 

feladatokat. 
- Biztosítja a portaszolgálatot. 
- A hatáskörébe utalt szakfeladatok vonatkozásában összeállítja a részletes 

működési dologi kiadások előirányzatait a Képviselő-testület által jóváhagyott 
kereten belül. 

- Gazdálkodik az éves működési költségvetésben jóváhagyott – a hatáskörébe 
adott feladatokkal kapcsolatos – előirányzatokkal. 

- A mindenkori hatályos rendelkezéseknek megfelelően nyilvántartja a 
Polgármesteri Hivatal tárgyi- és kis értékű eszközeit, elvégzi a leltározással 
kapcsolatos feladatokat. 

- Vezeti a gazdálkodással összefüggő számviteli, illetve a feladatkörébe utalt 
egyéb nyilvántartásokat. 

- Adatokat szolgáltat a beszámolók elkészítéséhez a Pénzügyi Osztály részére. 
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- Népszavazások, választások alkalmával gondoskodik a szavazások technikai 
feltételeinek biztosításáról. 

- Szervezi és irányítja az adatvédelmi és informatikai feladatokat. 
- Biztosítja a Polgármesteri Hivatal iktatási feladatainak ellátásához szükséges 

informatikai hátteret. 
- Szervezi az ügyintézés egyszerűsítését segítő gépi feldolgozási rendszer 

kialakítását. 
- Számítógépes nyilvántartásokat szerkeszt, kezel, adatokat rögzít. 

 
(A részletes feladat- és hatáskörök, valamint a hatáskör gyakorlásának módjai a 
munkaköri leírásban kerülnek részletezésre.) 
 
A szervezeti egység vezetője csak eseti jelleggel, egyedi felhatalmazás alapján járhat 
el a Polgármesteri Hivatal képviselőjeként a feladat- és hatásköréhez közvetlenül 
kapcsolódó ügyekben.  
 
10.10.  Közbeszerzési ügyintéző feladatai: 

 
- Az önkormányzati közbeszerzéseket a 2003. évi CXXIX. törvény, valamint Ózd 

Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata alapján látja el. 
- Előkészíti, lefolytatja, nyilvántartja az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 

közbeszerzéseit. 
- Az önkormányzati intézmények vonatkozásában igény esetén szakmai segítséget 

nyújt a közbeszerzési eljárások lefolytatásához. 
- Az éves költségvetési rendelet elfogadását követően elkészíti a Polgármesteri 

Hivatal éves közbeszerzési tervét. 
- Elkészíti az önkormányzati közbeszerzésekről az éves statisztikai összegzést. 
- Elkészíti és folyamatosan aktualizálja Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési 

Szabályzatát. 
- Gondoskodik a közbeszerzési hirdetmények megjelentetéséről. 
- Folyamatos kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeivel, 

valamint az önkormányzati intézményekkel a közbeszerzési eljárások hatékony 
lebonyolítása érdekében. 

 
(A részletes feladat- és hatáskörök, valamint a hatáskör gyakorlásának módjai a 
munkaköri leírásban kerülnek részletezésre.) 
 
11.  Munkaköri leírás 

 
 A hivatalban dolgozó vezetők, ügyintézők és ügykezelők feladat- és hatáskörét a 

jegyző által meghatározott tartalmú, az osztályvezető által készített munkaköri 
leírás tartalmazza. A munkaköri leírásokban részletesen meg kell határozni az 
adott munkakör által ellátandó feladatokat. Az osztályvezetők munkaköri leírását 
a jegyző készíti el. A munkaköri leírásokat rendszeresen felül kell vizsgálni. 
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12. A bizottsági munka segítése 
 
A bizottságok munkájának adminisztrációját a hivatal részéről az alábbi 

osztályok végzik: 
 
12.1. Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság: Jogi, Képviselő-

testületi és Kistérségi Osztály, 
12.2. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság: Településfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Osztály, 
12.3. Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság: Oktatási, Művelődési és 

Sport Osztály, 
12.4. Egészségügyi és Szociális Bizottság: a Szociális és Egészségügyi 

Osztály, 
12.5. Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság: Jogi, Képviselő-testületi 

és Kistérségi Osztály. 
Együttes bizottsági ülések munkájának adminisztrációját jegyzői utasítás 

szabályozza.  
 

13.  A Kisebbségi Önkormányzat munkájának segítése 
 
A Kisebbségi Önkormányzat munkáját a Polgármesteri Hivatal osztályai 
ügykörükben segítik. 
 
Ezen túlmenően: 

- a Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály általános szakmai 
segítséget nyújt működésükhöz, 

- a Jegyzői Iroda irányítása alá tartozó Gondnoksági és informatikai 
csoport segíti és felügyeli gazdálkodásukat, 

- a Pénzügyi Osztály ellátja a költségvetésükkel összefüggő 
könyvelési feladatokat.  

 
14. A Polgármesteri Hivatal belső- és külső kapcsolattartásának rendje 
 
14.1. A belső kapcsolattartás 
 
A hivatalon belüli kapcsolattartás legfőbb formái: 

- a jegyző által tartott: 
- dolgozói értekezlet évente egyszer,  
- eseti munkacsoport értekezlet szükség szerint 
- heti munkaértekezlet osztályvezetőknek,  

- osztályértekezlet, 
- Polgármesteri Hivatal belső honlapján keresztül napi információi áramlás. 
 

14.2. Dolgozói értekezlet 
 
A jegyző a hivatal dolgozói részére évente legalább egy alkalommal értekezletet tart. 
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Az értekezleten ismertetni kell: 

- a hivatal éves tevékenységének értékeléséről szóló beszámolót, 
- a hivatal egészére vonatkozó teljesítménykövetelményeket, 
- a hivatali munkavégzés tárgyi feltételeinek értékelését, a javasolt 

fejlesztéseket,  
- a hivatal egyes feladat- és hatáskörével összefüggő jelentős jogszabályi 

változásokat, 
- belső továbbképzés keretében azokat az újdonságokat, melyek ismerete a 

dolgozók vagy a dolgozók meghatározott csoportjai részére fontosak a 
megfelelő színvonalú munkavégzéshez. 

 
A jegyző a polgármestert, az alpolgármestert az értekezletre előzetesen meghívja, és 
részére az értekezleten biztosítja a tanácskozási jogot. 
 
14.3. Eseti munkacsoport értekezlet szükség szerint 
 
A szervezeti egységek vezetői egymással mellérendeltségi viszonyban állnak. Több 
osztályt is érintő ügyben a jegyző az érintett irodavezető és osztályvezetők 
bevonásával alkalmi értekezletet tart, és konkrét utasításokkal határozza meg azt, hogy 
adott ügyben mely osztályvezetőnek és osztálynak milyen feladata van. 
 
14.4. Heti munkaértekezlet osztályvezetőknek 
 
A hivatalon belül a megfelelő belső kapcsolattartás érdekében a jegyző hetente, 
valamint ezen túlmenően szükség szerint az osztályvezetők bevonásával értekezletet 
tart. 
 
Az értekezletek célja, hogy: 

- a jegyző tájékoztatást adjon a következő időszak kiemelt feladatairól, és 
konkrét utasításokat, munkaszervezési intézkedéseket tegyen, másrészről 
- beszámoltassa az osztályvezetőket az általuk és osztályuk által végzett 
feladatokról,  
- az osztályvezetők kérdéseket tehessenek fel, javaslatokat fogalmazhassanak 
meg a hivatallal kapcsolatos, valamint a feladat- és hatáskörükbe tartozó 
ügyekben. 

 
A jegyző a polgármestert, az alpolgármestert és a kabinet vezetőjét az értekezletre 
előzetesen meghívja, és részére az értekezleten biztosítja a tanácskozási jogot. 
 
14.5. Osztályértekezlet 
 
Az osztályvezetők havonta vagy szükség szerint osztályértekezletet tarthatnak. 
 
Az értekezlet célja: 

- az adott osztály feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek előzetes megbeszélése, 
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- konkrét utasítások kiadása, eljárások bevezetése, 
- tapasztalatcsere,  
- az ügyintézők beszámoltatása,  
- adott szakterületre vonatkozó belső továbbképzés és a képzésen elhangzottak 

elsajátítása. 
 
14.6. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje: 

- A belső szervezeti egységek vezetői és dolgozói kötelesek egymással 
együttműködni minden olyan feladat ellátásában, amely ezt megköveteli. 

- Az egyes osztályoknál készült írásos előterjesztések, intézkedések, elemzések 
egy példányával az érintett más osztályokat tájékoztatni kell, illetve előzetes 
egyeztetés is szükséges az írásos előterjesztések és lényeges intézkedések 
tekintetében. 

 
14.7. A Polgármesteri Hivatal külső kapcsolatai 
 
A Polgármesteri Hivatalnak szoros kapcsolatban kell állnia: 

- a polgármesterrel, az alpolgármesterrel,  
- a képviselőkkel és 
- a bizottsági tagokkal. 

 
A jegyző feladata, hogy az előbbiek munkájának segítésére folyamatos vagy alkalmi 
jelleggel köztisztviselőket jelöljön ki. 
 
A hivatalnak gondoskodnia kell a képviselő-testületi és bizottsági ülések: 

- meghívóinak elkészítéséről,  
- előterjesztéseinek elkészítéséről,  
- jegyzőkönyveinek elkészítéséről, 
- a döntések nyilvántartásáról, 
- a döntések végrehajtásáról. 

 
A Polgármesteri Hivatal külső kapcsolatai magukba foglalják a Polgármesteri Hivatal 
képviseletének jogát is. A Polgármesteri Hivatalt a jegyző képviselheti, míg az 
osztályvezetők a jegyző által meghatározott esetben, adott ügyben jogosultak csak 
képviselni a hivatalt. 
A köztisztviselők kötelesek köztisztviselőhöz, a Polgármesteri Hivatalhoz és a 
közszférához méltóan viselkedni, olyan magatartást tanúsítani, amely nem ellentétes a 
hivatásuk szellemiségével. 
A jegyző a Polgármesteri Hivatal képviseletében köteles kapcsolatot tartani: 

- a kormányhivatallal,  
- az államháztartási hivatallal,  
- a megyei, valamint a környékbeli települések jegyzőivel,  
- a település ellátását biztosító önkormányzati intézmények vezetőivel,  
- a közszolgáltatásokban közreműködő egyéb szervekkel,  
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- a településen működő, az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatában meghatározott helyi társadalmi szervezetekkel, közösségekkel. 

 
 
15. A helyettesítés rendje 
 
A jegyzőt az aljegyző helyettesíti. A jegyző további helyettesítése a kiadmányozás 
rendjében és a munkaköri leírásokban foglaltak szerint történik. 
 
A szervezeti egység vezetőjének, valamint az egyes szervezeti egységeken belül a 
belső helyettesítés a kiadmányozás rendjére vonatkozó jegyzői utasításban és a 
munkaköri leírásokban foglaltak szerint történik.  
  
A jegyzőnek kell gondoskodnia arról, hogy a Polgármesteri Hivatalban kiadott 
munkaköri leírások pontosan meghatározzák: 

- az adott munkakört helyettesítő munkaköröket, valamint 
- az adott munkakör által helyettesítendő munkaköröket. 

 
 
16. A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje (ideértve az átruházott munkáltatói 

jogokat is) 
 

16.1. A jegyző feletti munkáltatói jog gyakorlása 
 

A jegyzőt a képviselő-testület nevezi ki. 
 
A jegyző feletti egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

 
16.2. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői feletti munkáltató jog gyakorlása 

 
A köztisztviselők feletti munkáltatói jogok gyakorlási rendjét külön belső 
szabályzat (Közszolgálati szabályzat) tartalmazza.  

 
 
17. A Polgármesteri Hivatalhoz rendelt költségvetési szerv: 
 

Ózd Városi Önkormányzat Közterület-felügyelet 3600 Ózd, Zrínyi út 5. 
 
18.  A Polgármesteri Hivatal munkarendje és ügyfélfogadási rendje: 
 A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak általános munkarendje: 

- hétfőtől – csütörtökig: 7.30–16.00-ig, 
- pénteken:    7.30–13.30-ig tart. 

 
Az ebédidő:    30 perc. 
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18.1. A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje: - kivéve az 
Okmányirodát - 

 hétfő     13.00 órától – 16.00 óráig 
 szerda      8.00 órától – 12.00 óráig 
      13.00 órától – 16.00 óráig 
 péntek      8.00 órától – 12.00 óráig 

18.2. Az Okmányiroda ügyfélfogadási rendje: 
hétfő       8.00 órától – 12.00 óráig 
      13.00 órától – 16.00 óráig 
kedd       8.00 órától – 12.00 óráig 
szerda       8.00 órától – 12.00 óráig 
      13.00 órától – 16.00 óráig 
csütörtök     az ügyfélfogadás szünetel 
péntek       8.00 órától – 12.00 óráig 
 

18.3. A hivatal tisztségviselői az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást: 

 Fazekas Zoltán alpolgármester:  
minden hónap első pénteki napján   9-12 óráig 

 jegyző, aljegyző: 
minden hónap negyedik hétfői napján   13-16 óráig 
 

 - Az ügyfélfogadó tisztségviselő távolléte esetén a polgármester vagy a 
jegyző által kijelölt osztályvezető helyettesíti a tisztségviselőt. 

- A polgármester saját döntése alapján az általa meghatározott időben 
fogad ügyfelet a tisztségviselő helyett vagy mellett. 

18.4.  A polgármestert, az alpolgármestert, a képviselőket, a nem képviselő 
bizottsági tagot a hivatal ügyintézői kötelesek: 

- ügyfélfogadási időben soron kívül fogadni és 
- ügyfélfogadási időn kívül is fogadni. 
 

18.5. Az ügyfélfogadáshoz szükséges létszám biztosítása az osztályvezető feladata. 
 

A köztisztviselőnek munkaidőn kívül is kötelessége ellátni egyes 
tevékenységeket, és közreműködni a jegyző kijelölése alapján a következő 
feladatokban: 
- házasságkötés,  
- névadó ünnepség. 
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19.  A köztisztviselőkre vonatkozó munkaügyi szabályok 
 
A köztisztviselőkre vonatkozó munkaügyi szabályokat a helyi „Közszolgálati 
szabályzat”, valamint belső utasítások tartalmazzák. 

 
20. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

 
20.1. A közszolgálatban álló személy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége az egyes 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) 
bekezdése  szerint a következő okokból keletkezhet: 

- az a közszolgálatban álló személy, aki önállóan vagy testület tagjaként  
javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult - 
a.)közigazgatási hatósági vagy szabálysértési ügyben, 
b) közbeszerzési eljárás során 
c) feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, 

továbbá önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, önkormányzati 
pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében, 

d) önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló eljárás lefolytatása során, 
vagy 

e) önkormányzati támogatások felhasználásának vizsgálata, vagy a 
felhasználással való elszámoltatás során. 

Az (1) bekezdésben foglaltaktól függetlenül kötelezett, aki vezetői megbízással 
rendelkező köztisztviselő. 
 
20.2.Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök 
 
Munkakör      Kötelezettség alapja 
Jegyző     2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. c., pontja 
Aljegyző     2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. c., pontja 
 
Humánpolitikai Osztály 
- osztályvezető    2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. c., pontja 
 
Belső Ellenőrzési Csoport 
- belső ellenőrzési csoportvezető  2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
- belső ellenőr    2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
 
Gondnoksági és Informatikai Csoport 
- gondnoksági és inf. csoportvezető 2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
 
Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály 
- osztályvezető    2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. c., pontja 
- osztályvezető- helyettes   2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. c., pontja 
- jogtanácsos     2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. b., pontja 
- kistérségi csoportvezető   2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. c., pontja 
- kistérségi pénzügyi ügyintéző  2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. c., pontja 
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- közbeszerzési ügyintéző   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. b., pontja 
 
Pénzügyi Osztály 
- osztályvezető    2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. c., pontja 
- osztályvezető-helyettes   2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. c., pontja 
- költségvetési csoportvezető  2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
- gazdálkodási csoportvezető  2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
- adóügyi csoportvezető   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
- pénzügyi ügyintéző   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
- beruházási ügyintéző   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
- költségvetési ügyintéző   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
- adóügyi ügyintéző    2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
 
 
Igazgatási és Okmányiroda Osztály 
- osztályvezető    2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. c., pontja 
- osztályvezető-helyettes   2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. c., pontja 
- általános igazgatási csoportvezető 2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
- lakossági csoportvezető   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
- szabálysértési ügyintéző   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
- gyámhivatali ügyintéző   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
- gyámügyi ügyintéző   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
- vállalkozási ügyintéző   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
- birtokháborítási ügyintéző  2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
- hagyatéki ügyintéző   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
- igazgatási ügyintéző   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
- nyilvántartási és okmányügyintéző 2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
- anyakönyvvezető    2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
- népesség-nyilvántartási ügyintéző 2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
 
Építéshatósági és Műszaki Osztály 
- osztályvezető    2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. c., pontja 
- osztályvezető-helyettes   2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. c., pontja 
- építési csoportvezető   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
- műszaki és környezetvédelmi  2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
  csoportvezető 
- építésügyi ügyintéző   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
- építésügyi és kommunális ügyintéző 2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
- telekgazdálkodási ügyintéző  2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
 
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 
- osztályvezető    2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. c., pontja 
- osztályvezető-helyettes   2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. c., pontja 
 
Oktatási, Művelődési és Sport Osztály 
- osztályvezető    2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. c., pontja 
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- osztályvezető-helyettes   2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. c., pontja 
 
Szociális és Egészségügyi Osztály 
- osztályvezető    2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. c., pontja 
- osztályvezető-helyettes   2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. c., pontja 
- szociális csoportvezető   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
- szociális ügyintéző   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
 

V. 
 A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 

 
A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét az államháztartás működési rendjéről 
szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 156. § (3) bekezdése alapján a jegyző jelen 
Szervezeti és Működési Szabályzat 3. mellékleteként kezeli. 

 
VI. 

 Az iratkezelésre vonatkozó szabályok 
 
Az iratkezelés rendjének helyi szabályai – a közfeladatot ellátó szervek 
iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 
3. § (3) bekezdése, 27. § c) pontja, 52. § (1) bekezdése, valamint 63. § (1) bekezdése 
alapján – az alábbiak szerint kerülnek megállapításra. 
 
6.1. Az iratkezelés szervezeti rendje  
 
A Polgármesteri hivatal az iratkezelést a szervezeti tagozódásnak, valamint az 
iratforgalomnak megfelelő osztott iratkezelési szervezetben látja el. 
Az iktatást: 

-  az osztály, mint szervezeti egység, 
- a köztisztviselő – a munkaköri leírásban meghatározott feladatként – végzi. 

 
6.2. Az iratkezelés és az iratkezeléssel összefüggő tevékenységekre vonatkozó 
feladat- és hatáskörök 
 
 Az egységes és szabályszerű ügyiratkezelés felügyeletét a jegyző látja el. A jegyzőt az 
iratkezelés felügyeletében tartós távollét esetén a Jogi, Képviselő-testületi és 
Kistérségi Osztály vezetője helyettesíti. 

 
Az iratok kezelésének általános követelményeit, az iratkezelés folyamatát, az 
irattározás, a selejtezés és a levéltárba adás szabályait az Ózd Városi Polgármesteri 
Hivatal Iratkezelési Szabályzata tartalmazza. 
A titkos ügyiratok kezelését a Pénzügyi Osztály, megőrzését a Jogi, Képviselő-testületi 
és Kistérségi Osztály végzi a titkos ügyiratokra vonatkozó szabályok szerint.    
 
Az iratkezeléssel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatáskörök: 
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Megnevezés Jogszabályi hivatkozás Feladatellátó/jogosult 

Az iratkezelési szabályzat 
elkészítése, módosítása 

335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rend. 70. § Jegyző 

Az iratkezelési szabályzat 
mellékletét képező irattári terv 
évenkénti felülvizsgálata 

335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rend. 3. § (2) Jegyző 

Az iratkezelési szabályzatban 
foglaltak végrehajtása 

335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rend. 5. § Jegyző 

Összhang biztosítása 
folyamatosan a belső 
szabályzatok, az alkalmazott 
informatikai eszközök és 
eljárások, valamint az irattári 
tervek és iratkezelési eljárások 
között 

335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rend. 5. § Jegyző 

Az iratok szakszerű és 
biztonságos megőrzésére 
alkalmas irattár kialakítása és 
működtetése 

335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rend. 5. § 

Jegyző 

Az iratkezeléshez szükséges 
tárgyi, technikai és személyi 
feltételek biztosítása, 
felügyelete 

335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rend. 5. § 

Jegyző 

Az iratkezelés – 
jogszabályban, és a hivatal 
iratkezelési szabályzatában 
meghatározott követelmények 
szerinti - megszervezése 

335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rend. 6. § 

Jegyző 

Az iratkezelés felügyelete: 
- az iratkezelési szabályzat 
végrehajtásának rendszeres 
ellenőrzése, 
- intézkedés az iratkezelés 
során  tapasztalt 
szabálytalanságok 
megszüntetéséről,  
-gondoskodás az iratkezelést 
végzők szakmai képzéséről, 
továbbképzéséről,  
-iratkezelési segédeszközök 
biztosítása (iratkezelési 
segédeszköz pl: iktatókönyv) 

335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rend. 7. § 

Jegyző, mint az 
iratkezelés felügyeletével 

megbízott vezető 

Az iratok és az adatok 
védelmével kapcsolatos 
feladatok 

335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rend. 8. § 

Jegyző, mint az 
iratkezelés felügyeletével 

megbízott vezető 
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Az iktatás megszervezése 335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rend. 16. § 

Jegyző, mint az 
iratkezelés felügyeletével 

megbízott vezető 
Nyilvántartás vezetése a 
kiadmányozáshoz használt 
bélyegzőkről 

335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rend. 54. § 

Jegyző, mint az 
iratkezelés felügyeletével 

megbízott vezető 
Bizottság kijelölése az 
iratselejtezésre 335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rend. 64. § (1) 

Jegyző, mint az 
iratkezelés felügyeletével 

megbízott vezető 
Iratmegsemmisítés 335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rend. 64. § (4) Jegyző 

Nem selejtezhető iratok 
illetékes levéltárnak adása 

1995. évi LXVI törvény 
9. § (1) bekezdés g) 

pontja 
Jegyző 

Az iratkezelés rendjének 
megváltoztatása 

335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rend. 68. § (1) Jegyző 

 
 
6.3. A Polgármesteri Hivatalhoz érkezett küldemény felbontására jogosult 
személyek 
 
A Polgármesteri Hivatalhoz érkezett küldeményeket – a minősített iratok kivételével – 
a következő személyek jogosultak felbontani: 

- az osztott iratkezelést felügyelő jegyző által iratfelbontásra felhatalmazott 
személy,  
- névre érkező küldemény esetében a címzett. 

A hivatalhoz érkező postát a Jegyzői Iroda irányítása alá tartozó Gondnoksági és 
informatikai csoport dolgozója osztályok szerint csoportosítja és továbbítja a 
címzetteknek. Az általánosan címzett küldeményeket (Polgármesteri Hivatal) a Jogi, 
Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály, az önkormányzat részére érkezett 
küldeményeket a polgármesteri kabinet vezetője bontja és továbbítja a tartalma szerint 
illetékes személyeknek, illetve szervezeti egységnek. 
6.4. A kiadmányozás rendje 
Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak kiadmányozási 
joggal rendelkező személy írhat alá. A kiadmányozási jogokat a jegyző által készített 
és jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 1. függelékeként kezelendő kiadmányozási 
utasítás határozza meg.  
 
6.5. Iratkölcsönzés az irattárból 
 
A Polgármesteri Hivatal dolgozói az irattárból hivatalos használatra kölcsönözhetnek 
iratokat. 
 
A kölcsönzési jogosultság a következő: 
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- a hivatal dolgozói saját – munkaköri leírásukban meghatározott – feladat 
ellátásához kapcsolódva kölcsönözhetnek ki iratokat, 

- a hivatal dolgozói nem a saját – munkaköri leírásukban meghatározott – feladat 
ellátásához, feladatban való közreműködéshez a jegyző jóváhagyásával 
kölcsönözhetik ki iratokat,  

-  a jegyző bármely iratot kikölcsönözhet. 
 

A képviselő-testület tisztségviselői, valamint az önkormányzat bizottságának tagjai a 
feladatkörükhöz és a hatáskörgyakorláshoz kapcsolódóan kölcsönözhetnek ki iratot. 
 

VII.  
A belső ellenőrzés 

 
A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) 
Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal az alábbiak 
szerint rendelkezik a belső ellenőrzési kötelezettségről, a belső ellenőrzést végző 
személyek jogállásának, feladatának meghatározásáról. 
 
1. A belső ellenőrzési kötelezettség 
 
A szerv köteles megszervezni és gondoskodni – a vonatkozó jogszabályok, valamint 
az elkészített Belső Ellenőrzési Kézikönyv által meghatározott előírások szerinti – a 
belső ellenőrzésről. 
 
A belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről – az államháztartási 
törvényben meghatározottak szerint – a költségvetési szerv vezetője köteles 
gondoskodni. 
 
2. A belső ellenőrzési tevékenységet ellátó személyek jogállása 
 
A belső ellenőrzési tevékenység az 4. mellékletben meghatározott formában kerül 
megszervezésre. 
 
A belső ellenőrzést végző személy  

- a tevékenységét a jegyzőnek közvetlenül alárendelve végzi,  
- a jelentéseit közvetlenül a jegyzőnek küldi meg.  

 
A jegyző köteles biztosítani a belső ellenőrök funkcionális (feladatköri és szervezeti) 
függetlenségét, különösen az alábbiak tekintetében: 

a) az éves ellenőrzési terv kidolgozása a kockázatelemzési módszerek alapján 
és a soron kívüli ellenőrzések figyelembevételével, 
b) az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása, 
c) az ellenőrzési módszerek kiválasztása, 
d) következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése, 
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A belső ellenőr az ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába 
nem vonható be. 
A belső ellenőrzés függetlenségét biztosító szervezeti felépítést a Belső Ellenőrzési 
Kézikönyv, valamint a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat szervezeti ábrája 
tartalmazza. 
 
A belső ellenőrzést végző személy feladatainak maradéktalan ellátása érdekében: 

- az ellenőrzött szerv vagy szervezeti egység bármely helyiségébe beléphet,  
- számára akadálytalan hozzáférést kell biztosítani valamennyi: 

- irathoz,  
- adathoz és  
- informatikai rendszerhez,  

- kérésére az ellenőrzött szerv, vagy szervezeti egység bármely dolgozója 
köteles szóban vagy írásban információt szolgáltatni. 
 

A belső ellenőrzést végző személy az ellenőrzött szervnél, vagy szervezeti egységnél: 
- államtitkot, szolgálati titkot, üzleti titkot tartalmazó iratokba, az elektronikus 
adathordozón tárolt adatokba és más dokumentumokba is betekinthet, azokról 
másolatot, kivonatot, tanúsítványt kérhet, és  
- személyes adatokat kezelhet a jogszabályokban meghatározott adat- és 
titokvédelmi előírások betartásával. 
 

3. Az ellátandó feladatok 
 

3.1. A belső ellenőrzési tevékenység során végezendő ellenőrzések 
 
A belső ellenőrzési tevékenység során: 

- szabályszerűségi-, pénzügyi- és rendszerellenőrzéseket, 
- teljesítmény-ellenőrzéseket,  megbízhatósági ellenőrzéseket, 
- informatikai rendszerellenőrzéseket  

kell végezni. 
 

3.2. A belső ellenőrzést végző személyek munkavégzésének keretei 
A belső ellenőrzést végző személy munkáját: 

- a vonatkozó jogszabályok,  
- az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók, 
- a nemzetközi belső ellenőrzésre vonatkozó standardok, valamint 
- a Belső Ellenőrzési Kézikönyv  

szerint végzi. 
 

VIII. Záró rendelkezések 
 
1. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. február 18-án 

lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Polgármesteri Hivatal 
2010. június 1-jén kelt Ügyrendje. 
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 2. A jegyző köteles gondoskodni a Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletei 
naprakész állapotáról és arról, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot a 
szervezeti egységek vezetői megismertessék a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselőivel. 

 
3. Amennyiben a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása szükséges, arról 

a jegyző a módosítást előidéző októl számított 30 napon belül köteles gondoskodni. 
 
Kelt: 2011. február 17.     Dr. Almási Csaba 
                             jegyző 
 
Záradék: 
 
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  25/KH/2011. (II. 17.) számú határozatával jóváhagyta. 
 
        
Ózd, 2011. február 17. 
        Fürjes Pál  
                         polgármester 
 
 
 
 
 
Mellékletek: 
 
1. melléklet 

A Polgármesteri Hivatal által ellátandó alaptevékenységet meghatározó 
jogszabályok 

 
2. melléklet 

A Polgármesteri Hivatal szervezeti ábrája 
 
3. melléklet 

A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje  
 

4. melléklet 

A belső ellenőrzési tevékenység ellátási formájának meghatározása 
 
Függelék: 
 
1. függelék  

Polgármesteri és Jegyzői Együttes Utasítás a Polgármesteri Hivatalon belül 
helyettesítés és kiadmányozás rendjére  
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1. melléklet  

A Polgármesteri Hivatal által ellátandó 
alaptevékenységet meghatározó jogszabályok 

 
2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 
2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 
2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről 
2009. évi LX. törvény az elektronikus közszolgáltatásról 
2009. évi LII. törvény  a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az 
elektronikus tértivevényről 
2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, 
valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes 
törvények módosításáról 
2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 
2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról 
2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról 
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról 
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól 
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról 
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 
2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról 
2000. évi C. törvény a számvitelről 
2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes 
kérdéseiről 
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 
1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről 
1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről 
1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről 
1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről 
1997. évi C. törvény a választási eljárásról 
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról 
1996. évi XXV. törvény a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról 
1995. évi XLII. törvény az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről 
1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
1993. évi LXXVIII. törvény   a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
1993. évi III. törvény  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
1992. évi LXXXIX. törvény   a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási 
rendszeréről 
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1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról 
1991. évi XXXIII. törvény egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak 
önkormányzatok tulajdonába adásáról 
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 
1990. évi C. törvény a helyi adókról 
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 
215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzési eljárás során 
készítendő dokumentációjának tartalmáról 
120/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 
szempontjairól 
78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet az elektronikus aláírás közigazgatási használatához 
kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól 
57/2010. (III. 16.) Korm. rendelet a rendelkezésre állási támogatásra jogosult 
személyek foglalkoztatásának támogatásához szükséges költségvetési forrás 
biztosításáról 
321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények 
működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről 
316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. 
évi eseti kereset-kiegészítéséről 
308/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos 
ügyekben eljáró hatóság kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az 
egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel összefüggő 
módosításáról 
305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes 
szabályairól 
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 
adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről 
282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet a kiemelt térségi és megyei területrendezési 
tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt 
térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra 
kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól 
239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység 
folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának 
rendjéről 
228/2009. (X. 16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi 
eljárásról 
225/2009. (X. 14.) Korm. rendelet az elektronikus közszolgáltatásról és annak 
igénybevételéről 
224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet a központi elektronikus szolgáltató rendszer 
igénybevevőinek azonosításáról és az azonosítási szolgáltatásról 
223/2009. (X. 14.) Korm. rendelet az elektronikus közszolgáltatás biztonságáról 
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222/2009. (X. 14.) Korm. rendelet az elektronikus közszolgáltatás működtetéséről 
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési 
program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, 
kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól 
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének 
feltételeiről 
193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi 
hatósági ellenőrzésről 
94/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet az egyes területfejlesztési és önkormányzati 
fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek 
módosításáról 
76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet a területrendezési hatósági eljárásokról 
358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének 
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, 
valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 
221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés 
végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei 
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól 
78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, 
valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 
67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról 
64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
megállapításának részletes szakmai szabályairól 
291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól 
257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan 
gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés 
alkalmazásáról 
255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági 
nyilvántartásokról 
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról 
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 
hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 
245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes 
szabályairól 
226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról 
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a 
szociális foglalkoztatási támogatásról 
104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki 
tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól 
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 
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62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának 
szabályairól 
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 
általános követelményeiről 
305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az 
egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az 
adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról 
248/2005. (XI. 15.) Korm. rendelet az okmányirodák által történő tulajdonilap-másolat 
szolgáltatás szabályairól 
238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról 
180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes 
költségmentesség megállapításáról 
224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról 
és a közszolgáltatási szerződésről 
221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól 
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének 
szabályairól 
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 
261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a 
helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről 
241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és 
hatásköréről 
233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő 
adatkezelésre és a közszolgálati nyilvántartásra vonatkozó szabályokról 
213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről 
191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 
256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi 
területéről 
132/2000. (VII. 14.) Korm. rendelet a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről 
218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről 
245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok 
védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és 
hatásköreiről 
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó 
szervek és személyek által kezelt személyes adatokról 
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi 
és gyámügyi eljárásról 
7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a külföldiek ingatlanszerzéséről 
38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves 
szennyvízelvezetésről 
9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet a köztisztviselők képesítési előírásairól 
51/1993. (III. 31.) Korm. rendelet a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról 
147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő 
ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről 
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22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok polgármestereinek és 
jegyzőinek, valamint a köztársasági megbízottak népjóléti igazgatási feladat- és 
hatáskörének megállapításáról 
20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a 
köztársasági megbízottaknak a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, továbbá 
más kulturális tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatásköreiről 
19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének 
megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról 
18/1990. (I. 31.) MT rendelet a víz- és csatornadíjnak a lakások és a nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérlőre való áthárításáról 
6/2003. (III. 7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a 
névviselésről 
11/2000. (II. 23.) BM rendelet a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 
végrehajtásáról 
49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról 
61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről 
29/2009. (X. 30.) ÖM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról 
28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 
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2. melléklet 

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal 
(szervezeti felépítés) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jegyző Polgármester Kabinet 

Alpolgármester 

Aljegyző (mint Hatósági Iroda vezető) 

Önkormányzati iroda 

Jegyzői iroda 

Pénzügyi Osztály 

Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály 

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 

Oktatási, Művelődési és Sport Osztály 

Humánpolitikai Osztály 

Belső ellenőrzési csoport 

Gondnoksági és Informatikai csoport 

Közbeszerzési ügyintéző 

Igazgatási és Okmányirodai Osztály 

Szociális és Egészségügyi Osztály 

Építéshatósági és Műszaki Osztály 
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Ózd Városi Polgármesteri Hivatal 
 
 

A szabálytalanságok kezelésének szabályzata 
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A szabálytalanságok kezelésének szabályzata 
 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 156. § (3) 
bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles rendelkezni a szabálytalanságok 
kezelésének eljárásrendjéről, amely a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képezi. 
A szervnél előforduló szabálytalanságok kezelésére – figyelembe véve a PM által a 
szabálytalanságok kezeléséhez kiadott útmutatóját, valamint a Belső Kontroll Kézikönyvet – 
az itt meghatározott eljárásrendet kell alkalmazni. 
 

A szabályzat tartalma 
 
A szabályzat tartalmazza: 

- a szabályzat célját, 
- a szabályzat hatályát, 
- a szabálytalanság fogalmát, leírását,  
- a szabálytalanságok típusait, 
- a szabálytalanságok megelőzésének rendjét, 
- a szabálytalanságban résztvevők meghatározását,  
- a jelentést tévő személy védelmére vonatkozó előírásokat, 
- a szabálytalanságok kezelési rendjét, 
- a szabálytalanság kezelési eljárásrendet a teljes tevékenységre, 
- a szabálytalanságok kezelésének belső szervezeti rendjét, 
- a szabálytalanságok jogkövetkezményeit. 

 
1. Általános rész 

 
1.1. A szabályzat célja 
 
A szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos eljárásrend kialakításának általános célja, hogy a 
különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások megsértése esetén a 
hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség megállapítása, az intézkedések 
foganatosítása egységes rendszerben és eljárásrend alapján történjen.  
 
A szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos eljárásrend további célja, hogy megelőző 
jelleggel hozzájáruljon a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott 
előírások megszegésének, szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához. 
 
1.2. A szabályzat hatálya 
 
A szabályzat: 

- személyi hatálya kiterjed a szerv összes dolgozójára, a dolgozó munkaviszonyának 
jellegétől függetlenül,  
- hatálya kiterjed valamennyi szabálytalanságra a szabálytalanság jogszabályban 
meghatározott elévülési időig, 
- vonatkozik a szerv valamennyi tevékenységére, folyamatára. 

1.3. Szabálytalanság fogalma, leírása 
 
Szabálytalanság: a korrigálható mulasztások, hiányosságok, a fegyelmi-, büntető-, 
szabálysértési-, illetve kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmény. 
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A szabálytalanság valamely létező szabálytól:  

- központi jogszabályi rendelkezéstől,  
- helyi rendelettől,  

- egyéb belső szabályzattól, utasítástól 
való eltérést, az ott megfogalmazott elvárás be nem tartását jelenti, amely az államháztartás 
működési rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, a szerv 
alapító okiratában és Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített feladatellátás bármely 
tevékenységében az egyes műveletekben fordulhat elő. 
 

A szabályok be nem tartása adódhat: 
 - nem megfelelő cselekményből,  

 - mulasztásból,  
 - hiányosságból. 

 
A szabálytalanság bekövetkezhet: 
 - az államháztartás működési rendjében, 
 - a költségvetési gazdálkodás valamely területén,  
 - a költségvetési szerv valamely feladatellátásában, 
 - az egyes műveletekben. 
 
A szabálytalanság annak gyakorisága szerint lehet: 
 - egyedi, illetve 
 - rendszeresen ismétlődő. 
 
1.4. A szabálytalanságok típusai 
 
A szabálytalanságoknak alapvetően két típusát kell megkülönböztetni: 
 - a szándékosan okozott szabálytalanságokat, valamint 
 - a nem szándékosan okozott (gondatlan) szabálytalanságokat. 
 
A szándékosan okozott szabálytalanságok: 
 - félrevezetés,  
 - csalás,  
 - sikkasztás,  
 - megvesztegetés, 
 - partnerrel, ügyféllel való összejátszás, 
 - nyilvántartások tudatosan meghamisított vezetése, 
 - szándékosan eszközölt szabálytalan kifizetés. 
 
A nem szándékosan okozott (gondatlan) szabálytalanságok: 
 - figyelmetlenségből elkövetetett szabálytalanság,  

- nem megfelelő módon és tartalommal vezetett nyilvántartásokból származó 
szabálytalanság,  

 - hanyag munkavégzésből, magatartásból származó szabálytalanság,  
 - határidő elmulasztása miatti szabálytalanság. 
 



 153 

2. A szabálytalanságok megelőzése 
 
2.1. A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatos felelősség, a szabálytalanság 
megelőzése 
 
A szabálytalanságok megelőzése elsősorban a szabályozottságon alapul. A szabályozottság 
biztosítása, és ezzel a szabálytalanságok megakadályozása a költségvetési szerv vezetőjének a 
felelőssége. 
 
A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatban a költségvetési szerv vezetője gondoskodik 
arról, hogy: 

- a szervezet megfelelően szabályozott legyen, s a szabályzatok folyamatosan 
felülvizsgálatra kerüljenek,  
- a szerv a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön, a működés e 
tekintetben is folyamatosan ellenőrzött legyen, 
- a költségvetési szerv szervezeti felépítésében, belső szabályozottságában, működési 
rendjében rejlő hiányosságból eredő szabálytalanság esetén – a további 
szabálytalanság megelőzése céljából – hatékony intézkedés szülessék a 
szabálytalanság korrigálására, annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket 
képviselt a szabálytalanság. 

 
A szabálytalanságok megelőzése érdekében a szabálytalanság kezelési rendjéről, valamint a 
jelen szabályzatban meghatározott szabályok megismertetéséről és elsajátításáról: 

- vezetői szinten munkaértekezletekkel,  
- a nem vezető beosztású dolgozók szintjén belső továbbképzéssel kell gondoskodni. 

 
A munkaértekezletek és továbbképzések megszervezéséért a költségvetési szerv vezetője 
tartozik felelősséggel.  
 
2.2. A szabályozottság biztosítása 
A szabályozottság biztosítása a szerv vezetőjének feladata. A szerv vezetőjének kell 
gondoskodnia – belső utasítási rendszerének megfelelően – arról, hogy a szerv valamennyi 
kötelező, illetve a működést egyébként segítő belső szabályozással rendelkezzen. 
 
A szabályozottság biztosítása során gondoskodni kell: 

- a szabályzatok rendelkezésre állásáról,  
- a szabályzatok naprakészségéről,  
- a szabályzatok jogszabályokhoz, illetve a belső szervezeti elvárásokhoz igazításáról, 
valamint arról, hogy 
- a szabályzatok tartalmukban segítséget nyújtsanak a szerv feladatainak ellátásához, 
ezáltal a szerv célkitűzés rendszerének eléréséhez, megvalósításához. 
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3. A szabálytalanságban résztvevők 
 

A szabálytalanságban résztvevő személyeket két csoportra lehet osztani: 
- a szabálytalanságot elkövetők és 
- a szabálytalansággal érintkezők. 

 
3.1. A szabálytalanságot elkövetők 
 
A szabálytalanságot elkövető dolgozók csoportjába bele tartoznak: 

a) a szabálytalanságot ténylegesen elkövetők, illetve 
b) a szabálytalanságot azért elkövetők, mert: 

- a szabályozás nem volt egyértelmű,  
- nem oktatták ki őket megfelelően a feladatellátás követelményeire,  
- nem tanulmányozták kellő alapossággal a szabályzatot, illetve  
- figyelmetlenül végezték a munkájukat.  

 
A dolgozó köteles írásban vagy szóban jelenteni a közvetlen vezetőjének azt, ha a saját 
tevékenységében szabálytalanságot fedez fel. 
A szóbeli jelzésről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
Az így feltárt szabálytalanság tényként kezelhető. 
 
3.2. A szabálytalansággal érintkezők 
 
A szabálytalansággal érintkezők csoportjába tartoznak azok: 

- akik egy adott folyamatban, a folyamat előző szakaszán munkát végzők 
szabálytalansága miatt érintettek, valamint  
- akik a folyamatok kapcsolódási pontjain ellenőrző szerepet is betöltenek. 

 
Az észlelt szabálytalanságról az érintett dolgozónak írásban tájékoztatást kell adnia: 

- a folyamatgazdának,  
- ha pedig a folyamatgazda a személyében érintett, akkor a folyamatgazda 
felettesének. 

 
Az így azonosított esetek az észleléskor még csak a szabálytalanság gyanújaként kezelendők, 
a szabálytalanság gyanúját később a kivizsgálás megerősítheti, vagy megcáfolhatja azt. 
 
A beosztott dolgozó által észlelt szabálytalanságról írásba foglalt tájékoztatót kell készíteni, 
amelynek tartalmaznia kell: 

- a szabálytalanság tényét, pontos tartalmát,  
- az előírástól való eltérést, a szabálytalanság minősítését, 
- felmerülésének helyét és időpontját,  
- a folyamat vagy a tevékenység szabálytalanság által érintett részét, 
- a szabálytalanság okozóját (ha ismert), 
- az észlelés körülményeit, 
- az észlelő személyét, funkcióját, 
- a szabálytalansághoz vezető körülményeket, tényezőket, 
- a szabálytalanságnak a költségvetési szerv tevékenységére gyakorolt hatását, 
- a szabálytalanság korrigálhatóságának vagy korrigálhatatlanságának tényét,  
- a megszüntetésre tett intézkedéseket vagy javaslatokat,  
- a felvett dokumentum továbbításának időpontját, irányát. 
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4. A jelentést tevő személy védelme 

 
A költségvetési szerv vezetőjének biztosítania kell a jelentést tevő személy védelmét, azaz 
azt, hogy vele szemben ne legyen alkalmazható hátrányos elbánás, jelentéséért ne legyen 
felelősségre vonható. 
 
A személy védelmét biztosítja az, hogy: 

- az észlelésről és az észlelt szabálytalanságról írásbeli dokumentum készül,  
- szabálytalansági felelős tevékenykedik, aki közreműködik a védelem biztosításában, 
- a belső kontrollrendszer keretében figyelemmel kell kísérni a védelem meglétét, 
- szankcionálásra kerül sor akkor, ha a szabálytalanságot jelentővel szemben retorzió 
alkalmazására derül fény. 

 
A szankciókat a szerv vezetője az alkalmazott retorzió mértéke, illetve az alkalmazó személye 
alapján határozza meg. Minél magasabb vezető beosztásról van szó, annál komolyabb 
szankciót kell alkalmazni. A szankció alkalmazása mellett gondoskodni kell az érintett 
személy képzéséről is, melynek során a szabálytalanságok kezelésének, valamint a belső 
kontroll tevékenység működtetésének alapvető célját, működését ismertetni kell. 

 
5. A szabálytalanságok kezelési rendje 

 
5.1. A szabálytalanságok kezelésének fogalma 
 
A szabálytalanságok kezelése: az eljárásrend kialakítása, a szükséges intézkedések 
meghozatala, az intézkedések hatásának nyomon követése, a nyilvántartási tevékenység, mely 
közvetlenül a szerv vezetőjének a feladata. 
 
5.2. A szabálytalanság-kezeléssel kapcsolatos belső szervezeti rendje 
 
A szerv vezetője köteles bevonni más személyeket is a szabálytalanságok kezelési feladataiba, 
beleértve a megelőzési tevékenységet is. 
 
A szerv vezetője szabálytalanság-kezeléssel foglalkozó felelőst köteles kijelölni, de indokolt 
estben elrendelheti bizottság létrehozását is, melynek vezetője a szabálytalanság kezelésért 
felelős személy.  
A szabálytalanság-kezelésért felelős dolgozóval, illetve a bizottság tagjaival szemben 
támasztott követelmények: 

- rendelkezzenek kellő rálátással a szakmai feladatokra,  
- részletesen ismerjék a szerv belső kontroll rendszerét és a belső ellenőrzési 
rendszerét (lehetőség szerint olyan személyek legyenek, akik részt vesznek a 
hivatkozott dokumentumok és kapcsolódó szabályzatok elkészítésében, 
felülvizsgálatában), 
- a szabálytalanság-kezelési tevékenységüket képesek a szerv céljainak alárendelve 
végezni. 
 

5.3. Felelősségi szabályok 
 



 156 

A szervnél a szabálytalanság-kezeléssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat a  
szabálytalanság-kezeléssel megbízott munkatárs (a továbbiakban: szabálytalanság-felelős) 
végzi. 
 
A szabálytalanság-felelőst – az objektív bizonyítékokon alapuló vélemény biztosítása 
érdekében – kizárólag a szerv vezetője utasíthatja. 
 
A szabálytalanság-felelős jogosult irányítani a szabálytalanság-kezelésre létrehozott 
bizottságot.  
 
5.4. A szabálytalanság-felelős feladatai 
 
A szabálytalanság-felelős adminisztratív feladata: 
 - felügyelni a szabályzatban előírtak betartását, 
 - elősegíteni a szabálytalanságok megelőzését és kezelését, 
 - megszervezni a szabálytalanságok megelőzését szolgáló képzéseket, 

- a szerv vezetőjének negyedéves összefoglalót és soron kívüli jelentéseket 
összeállítani a szabálytalanságok alakulásáról, 

 - nyilvántartást vezetni a szervezeti egységenként, illetve a szerv egészére összesíthető 
szabálytalanság gyanús esetekről, 

 - nyilvántartást vezetni a szerv által megtartott, a szabálytalanságok megelőzését 
szolgáló munkaértekezletekről, továbbképzésekről szóló feljegyzésekről, 

 - naprakész nyilvántartást vezetni a szabálytalanságokról, 
 - évenként felülvizsgálni a szabályzatot, valamint javaslatot tenni a szabályzat 

korszerűsítésére. 
 
A szabálytalanság-felelős operatív feladata: 
 - részt venni a szabálytalanságok okainak kivizsgálásában, 
 - minősíteni, rangsorolni, csoportosítani a feltárt szabálytalanságokat, 
 - felmérni a várható következményeket, hatásokat, 
 - figyelemmel kísérni az intézkedések gyakorlati megvalósítását, 
 - nyomon követni az elrendelt jogkövetkezmények végrehajtását, 
 - részt venni a szabálytalanságok ismétlődését megakadályozó intézkedések 

kidolgozásában, 
 - védeni a személyiségi jogokat. 
 
Amennyiben a szabálytalanság-kezelésre bizottságot is létrehoztak, a bizottság feladat- és 
hatásköre a szabálytalanság-felelős feladataira terjed ki azzal, hogy: 

- azokban elsősorban előkészítő tevékenységet lát el, illetve 
- meghatározott tevékenységet, feladatot végez el a felelős útmutatása alapján.  

 
A feladatok ellátásában résztvevő személyek konkrét feladatait a munkaköri leírásokban is 
rögzíteni kell. 
 
5.5. A szabálytalanságok kezelési rendje meghatározásának célja 
 
A szabálytalanságok kezelési rendje meghatározásának célja a szabálytalanságok (újbóli) 
előfordulásának megelőzése, továbbá hogy a törvényekben, kormány-, miniszteri- és 
önkormányzati rendeletekben, valamint a belső szabályzatokban meghatározott előírások 
megsértése esetén: 
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- a hibák, a hiányosságok és a tévedések korrigálása,  
- a felelősség megállapítása,  
- az intézkedések meghozatala és végrehajtása  

egységes elvek, előírások alapján történjen, továbbá, hogy hozzájáruljon az előírások 
megszegésének, a szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához.  
5.6. A szabálytalanságok kezelési rendjébe tartozó feladatok 
 
A szabálytalanságok kezelési rendjébe magába foglalja: 

- a szabálytalanságok észlelését,  
- intézkedések, eljárások meghatározását, 
- intézkedések, eljárások nyomon követését, 
- a szabálytalanságok és a szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések 
nyilvántartását. 

 
5.6.1. A szabálytalanságok észlelése 
 
A szabálytalanságok észlelése több módon is történhet, így: 

- a FEUVE rendszerben történő észlelés, ahol a konkrét észlelő lehet 
  - az a dolgozó, aki közvetlenül részt vesz az adott munkafolyamatban, illetve 
  - a szerv különböző szintű vezetője,  
 - a belső ellenőrzési rendszer,  
 - a külső ellenőrző szervezet, külső személy, 
 - a minőségbiztosítás. 
 
A/ FEUVE rendszerben történő észlelés 
 
A dolgozó által észlelt szabálytalanság esetén követendő eljárás 
 
Ha a szerv valamely – nem vezető beosztású – dolgozója észleli a szabálytalanságot, akkor a 
szabálytalanság észlelésével kapcsolatban tájékoztatási kötelezettsége keletkezik. 
Tájékoztatási kötelezettségének az alábbiak szerint kell eleget tennie: 

- értesítenie kell a közvetlen felettesét,  
- ha a közvetlen felettese is érintett a szabálytalanságban, akkor a felettes vezetőt, 
annak hiányában a felügyeleti szervet kell értesítenie. 

 
A dolgozó által értesített személynek meg kell vizsgálnia az észlelés tartalmát, és ha az észlelt 
szabálytalanságot tényleges szabálytalanságnak tartja, akkor értesítenie kell: 

- a költségvetési szerv vezetőjét, 
- a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén a felügyeleti szervet. 

 
A költségvetési szerv vezetője (ha a felügyeleti szervet értesítették, akkor a felügyeleti szerv) 
köteles: 

- megvizsgálni a szabálytalanságot, 
- intézkedést hozni, illetve  
- megindítani a szükséges eljárást.  

 
Vezetői szinten észlelt szabálytalanságok esetén követendő eljárás 
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Ha vezetői szinten észlelik, hogy valamely területen szabálytalanság történt, az érintett 
vezetőnek kell a szabálytalanságot kivizsgálnia, intézkedést elrendelnie, és szükség esetén az 
eljárást megindítania. 
 
Az érintettek által adott szabálytalansági jelentésnek tartalmaznia kell a következőket: 
 - a szabálytalanság pontos tartalmát,  
 - a szabálytalansággal érintett normát, 
 - a szabálytalanság elévülési helyzetét (elévült, nem évült el), 
 - a szabálytalansággal érintett területet,  
 - a szabálytalanság megítélésekor figyelembe veendő enyhítő körülményeket, 

- a szabálytalanság gyanúja felismerésének okát (dokumentum ellenőrzés, helyszíni 
ellenőrzés), 
- a szabálytalanság korrigálhatóságát (általában, illetve pénzügyi juttatásokra 
vonatkozóan, kártérítési igény felmerülhet-e.). 

 
B/ A belső ellenőrzési rendszer által észlelt szabálytalanságok esetén követendő eljárás 
 
Ha a belső ellenőrzés a szervnél szabálytalanságot tapasztal, akkor a vonatkozó jogszabály – 
azaz a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet – 
szerint kell eljárni. 
A szerv vezetőjének gondoskodnia kell a szabálytalanságok megszüntetése céljából 
intézkedési terv kidolgozásáról és annak végrehajtásáról. 
 
Vizsgálni kell, hogy: 
 - a szabálytalanságot miért nem tárta fel a FEUVE, 
 - a FEUVE által feltárt, ismert szabálytalanság megelőzése miért nem történt meg,  
 - a megelőzésre történt intézkedések miért nem érték el a megfelelő hatást,  
 - korábban már fel kellett-e volna tárni a szabálytalanságot. 
 
 
C/ A külső ellenőrző szervezet, illetve külső személy által észlelt szabálytalanságok esetén 
követendő eljárás 
 
Külső ellenőrző szervezet 
 
A külső ellenőrző szervezet által tapasztalt szabálytalanságokat a külső ellenőrző 
szervezetnek az általa készített ellenőrzési jelentésben kell leírnia. Az ellenőrzési jelentés 
alapján a szervnek intézkedési tervet kell kidolgoznia, majd pedig végrehajtania. 
(A külső ellenőrző szervezetnek joga van arra, hogy a szabálytalanságokkal kapcsolatban 
saját maga indítsa meg az eljárást, illetve, hogy a felügyeleti szervnél kezdeményezze egyes 
eljárások megindítását.) 
 
Külső személy 
 
Amennyiben külső személy jelzi a szabálytalanságot, a szerv vezetőjének a bejelentést 
érdemben ki kell vizsgálnia. Az érintett személynek írásban visszaigazolást kell adni a 
kivizsgálás eredményéről. 
Az észleléssel kapcsolatos eljárást a költségvetési szerv munkatársa által észlelt 
szabálytalansági eljárással analóg módon kell folytatni. 
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D/ A minőségbiztosítás rendszer által észlelet szabálytalanságok esetén követendő eljárás 
 
Amennyiben a szabálytalanságot a minőségbiztosításért felelős személy észleli, köteles 
értesíteni az érintett szerv vezetőjét.  
A minőségbiztosításért felelős személy a vonatkozó megállapításait a belső ellenőrzés 
rendelkezésére bocsátja az ellenőrzési tevékenység elősegítése céljából.  
 
5.6.2. A szabálytalansági vizsgálat általános szabályai 
 
A költségvetési szerv vezetője dönt arról, hogy a szabálytalansági vizsgálat: 
 - lefolytatására szükség van-e, és amennyiben szükséges 
 - a lefolytatásra milyen formában kerüljön sor. 
 
A költségvetési szerv a szabálytalansági gyanú jellegétől függően dönt arról, hogy az ügyet 
kivizsgálja saját szervezettel, szakértőt von be, illetve átadja a hatáskörrel rendelkező 
szervnek. 
A szabálytalansági vizsgálat maximális időtartama: 30 nap. 
Amennyiben a maximális időtartam nem elegendő, a vizsgálatot végzőnek jeleznie kell a 
szerv vezetőjének a határidő meghosszabbítása céljából. A költségvetési szerv vezetője 
indokolt esetben meghosszabbíthatja a vizsgálat időtartamát. 
 
5.6.3. Intézkedések, eljárások meghatározása 
 
A feltárt szabálytalanságok megszüntetése, illetve a szabálytalanságok orvoslása, a hibák 
kijavítása, a hiányosságok pótlása mind-mind intézkedést, illetve valamilyen eljárást tesz 
szükségessé. 
Az intézkedések megtételéért, az eljárások meghatározásáért elsősorban a szerv vezetője 
tartozik felelősséggel, aki e felelősségét megoszthatja más területek vezetőivel. 
 
Az intézkedések alapvetően két csoportra oszthatók: 

a) külső szerv bevonását indokoló intézkedések (pl.: feljelentés büntetőügyben, 
szabálysértési ügyben stb.), 
b) szerven belül megoldható intézkedések háromtagú bizottság létrehozásával. 

 
Szerven belüli intézkedések háromtagú bizottság létrehozásával 
 
A szerven belül megoldható intézkedések azok, amelyek nem zárulnak le egyszerűen, hanem 
tényleges, többrétegű feladatellátást indokolnak. 
 
A szerven belüli intézkedések sora a következő: 

- a tényállás tisztázása (ez történhet akár fegyelmi ügy keretében is),  
- a tényállás megállapítására alapot adó további vizsgálatok megindítása és elvégzése, 
- a tényállás teljes tisztázása és az esetleges további vizsgálatok eredményeként a 
szükséges válaszintézkedések meghatározása, 
- a válaszintézkedések hatásának, hatékonyságának áttekintése, majd 
- a megfelelő intézkedés megtétele. 

 
Az intézményen belüli szabálytalanság esetén a kárt okozó munkavállaló köteles az okozott 
kárt megtéríteni. A kár megtéríttetésével kapcsolatban a költségvetési szerv vezetőjének 
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mérlegelnie kell valamennyi feltételt és körülményt, valamint figyelembe kell vennie a 
jogszabályi korlátokat.  
 
A mérlegelési jogkörbe tartozó jogkövetkezmények: 
 - kártérítési eljárás, 
 - fegyelmi eljárás, 
 - szabálysértési eljárás,  
 - pénzbeli juttatások további felfüggesztése, ha a belső szabályozások ettől eltérően 
 nem rendelkeznek. 
 
5.6.4. Intézkedések, eljárások nyomon követése 
 
A költségvetési szerv vezetőjének már említett feladata az intézkedések elrendelése, valamint 
azok megtétele. 
Az adott intézkedést azonban nem elegendő elrendelni, és a megtételéről gondoskodni, hanem 
folyamatosan figyelemmel kell kísérni az elrendelt feladatok végrehajtását, az egyes eljárások 
helyzetét.  
Kiemelt feladat az, hogy az észlelt, illetve a feltárt szabálytalanságok ismételt előfordulási 
lehetőségét kiküszöböljék, azaz felderítsék azokat a körülményeket, helyzeteket, amelyek 
hasonló szabálytalanságok előfordulását teszik lehetővé. 
Az ilyen helyezetek kiküszöbölésére a folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzés 
rendszerében kiemelt hangsúlyt kell fektetni. 
 
Indokolt esetben a szerv vezetője elrendelheti a feltárt szabálytalansággal kapcsolatos belső 
ellenőrzés végrehajtását is, melynek tapasztalatait közvetlenül felhasználhatja a FEUVE 
rendszer fejlesztése során. 
 
Amennyiben az intézkedések, eljárások nyomon követése során megállapításra kerül, hogy az 
eddig alkalmazott intézkedések nem elég hatékonyak és eredményesek, a szabálytalansággal 
érintett területért felelős vezető feladata, hogy újabb intézkedéseket dolgozzon ki. 
 
5.6.5. Nyilvántartási feladatok 
 
A költségvetési szerv vezetőjének, valamint a szabálytalanságkezelési felelősnek 
gondoskodnia kell arról, hogy a szerv vonatkozásában vezetésre kerüljenek a következő 
nyilvántartások: 

- nyilvántartás a szabálytalanság gyanús esetekről,  
- nyilvántartás a szabálytalanságok megelőzését szolgáló munkaértekezletekről, 
továbbképzésekről,  
- nyilvántartás a szabálytalanságokról. 

 
A költségvetési szerv vezetője a szabálytalansággal kapcsolatos eljárások, intézkedések 
nyilvántartásáról az alábbiak szerint gondoskodik: 

- a szabálytalanság-felelős köteles a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett 
iratanyagokat elkülönítetten nyilvántartani, az arról készült nyilvántartást naprakészen és 
pontosan vezetni, 
- a szabálytalanság-felelős a szabálytalansághoz kapcsolódó írásos dokumentumokat 
elkülönített nyilvántartásban iktatja, 
- a szabálytalanság-felelős a megtett intézkedéseket és az azokhoz kapcsolódó határidőket 
nyilvántartja. 
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A szabálytalanság-nyilvántartás tartalma: 

- a szabálytalanság típusa (büntető-, szabálysértési-, fegyelmi-, vagy kártérítési 
eljárásra okot adó), 

 - a szabálytalanság rövid leírása, 
 - a kapcsolódó lezárult eljárás eredménye, 

 - az érintettek száma és beosztása, 
 - az esetleges kár mértéke, 

 - a szabálytalanság kezelése érdekében tett intézkedések leírása. 

6. A teljes tevékenységre kiterjedő szabálytalanság-kezelési eljárásrend 
 
A tevékenységek szerint meghatározott szabálytalanság-kezelési eljárásrend tartalmazza: 

 - a szabálytalanság fogalmának konkretizálását, ha az indokolt, 
 - a szabálytalanság észlelésének útvonalát, 

 - az intézkedések, eljárások meghatározását, 
 - az intézkedések, eljárások nyomon követését, 

 - a szabálytalanság/intézkedés nyilvántartását. 

 
7. Szabálytalanságok jogkövetkezménye 

 
A szabálytalanság a jogkövetkezmény jellege szerint, lehet: 

- jogi jellegű (fegyelmi-, szabálysértési-, vagy büntetőeljárás megindítása), 
- pénzügyi jellegű (pénzbeli juttatás, kifizetés részben, vagy egészben történő 
visszakövetelése, behajtása, kártérítési eljárás indítása), 
- szakmai jellegű (belső szabályozás szigorítása, betartásának fokozott ellenőrzése, 
oktatás, képzés stb.). 

 
Kisebb jelentőségű, pénzügyi kihatással nem járó szabálytalanság esetén a 
jogkövetkezményekre vonatkozó javaslatot a közvetlen vezető, jelentősebb szabálytalanságok 
esetén a szabálytalansági felelős teszi meg a költségvetési szerv vezetőjének. A költségvetési 
szerv vezetője, vagy átruházott jogkörben, az érintett szervezeti egység vezetője, a 
körülményeket mérlegelve hozhat döntést a fegyelmi, kártérítési, szabálysértési eljárás 
kezdeményezéséről.  
 

 
8. Egyéb rendelkezések 

 
A szabályzat annak aláírása napján lép hatályba. 
 
A szabályzatot minden dolgozóval képzés keretében is meg kell ismertetni. A szabályzat 
megismertetését írásban is dokumentálni kell. 
 
A szabályzat egy példányát a szerv hirdetőtáblájára is ki kell tenni. 
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A szabályzat közzétételével és folyamatos elérhetőségével kapcsolatos feladatokat a 
szabálytalanság-felelős köteles ellátni. 
 
 
Kelt: ...............................................................  
 
 
 ...................................................... 
 szerv vezetője 
 
 
 
 
 

A szabálytalanság-felelős megbízása 
 
 
Alulírott, mint a költségvetési szerv vezetője megbízom: 
 
...................................................................................................................................  nevű és  
.............................................................................................................. munkakörű dolgozót,  
hogy A szabálytalanságok kezelésének szabályzatában meghatározott feladatokat lássa el. 
 
 
Kelt: ...............................................................  
 
 
 ...................................................... 
 szerv vezetője 
 
 
Záradék: 
 
 
A feladat-ellátási kötelezettséget tudomásul veszem. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a 
feladatokat a vonatkozó belső szabályzatok alapján látom el. 
 
 
 
Kelt: ...............................................................  
 
 
 ...................................................... 
 dolgozó 
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A szabálytalanságok kezelésébe bevont más személyek 
 
A szervnél a szabálytalanság-kezelési feladatokban az alábbi személyek kötelesek 
közreműködni – a felelősségi terület meghatározásával: 
  
 

Szervezet (szervezeti egység) Terület Közreműködő személy 
beosztása 
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Az egyes eljárásokra vonatkozó jogszabályok 

 

A büntető-, szabálysértési-, kártérítési-, illetve fegyelmi eljárásokra vonatkozó szabályok 
 

1. A büntetőeljárás megindítása 
 
A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 10. § (1) bekezdése szerint 
bűncselekmény az a szándékosan vagy - ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti - 
gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény 
büntetés kiszabását rendeli. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban 
Be.) 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy a bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak 
kötelessége a törvényben foglalt feltételek megléte esetén büntetőeljárást megindítani.  
A Be. 171. § (2) bekezdése előírja, hogy a hivatalos személy köteles a hatáskörében 
tudomására jutott bűncselekményt feljelenteni. A feljelentést rendszerint az ügyészségnél, 
vagy a nyomozati hatóságnál kell megtenni. 

2. Szabálysértési eljárás  

 
A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) szerint szabálysértés az a 
jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, 
kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek 
elkövetőit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget.  

A törvény második része foglalkozik részletesen a szabálysértési eljárással. A 82. § (1) 
bekezdése kimondja, hogy szabálysértési eljárás feljelentés, illetőleg a szabálysértési hatóság 
részéről eljáró személy észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg. 
 
3. Kártérítési eljárás 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdése kimondja, hogy 
aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha 
bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.  
A kártérítési eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
rendelkezései (elsősorban a XXIII. Fejezet, a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű 
jogviszonyból származó perek) az irányadók. Kártérítési felelősség tekintetében irányadók 
továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.), a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) megfelelő rendelkezései. 
 
4. Fegyelmi eljárás 
 
Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében az Mt., a Ktv., illetve a Kjt. megfelelő 
rendelkezései az irányadók. 
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A tevékenység folyamatainak szabálytalanság-kezelési eljárási rendje  
 
1. Tervezési folyamatok 
 
A tervezési folyamatok esetén a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a következő: 
 
a) szabálytalanság: nem a tervezéssel kapcsolatos jogszabályoknak és belső előírásoknak 
megfelelő tervezés, illetve nem megfelelő belső előírások. 
 
b) megelőzési feladatok: 

1. A korábbi évek tapasztalatai alapján - a költségvetési beszámolók adatait is 
figyelembe véve - meg kell keresni a különösen kényes területeket (elsősorban olyan 
területek, ahol nagyobb mennyiségű készpénz, illetve készletmozgás van). 
2. Gondoskodni kell a nagyobb, egyösszegű kiadások teljesítésével járó területek (pl.: 
beruházások, rendszeres intézmény finanszírozások) fokozott ellenőrzési rendjének 
meghatározásáról. 
3. Biztosítani kell egyes – az elmúlt évek tapasztalatai alapján, illetve a megváltozott 
szabályozások miatt megnőtt jelentőségű – területek fokozott ellenőrzését, a 
szabályosság kontrollálását. 
4. Figyelembe kell venni a külső ellenőrzés által tett észrevételeket, melyek kihatnak a 
tervezési tevékenységre is. 

 
c) észlelés: szabálytalanság észlelése esetén az általános eljárásrendnek kell érvényesülnie. 
 
d) intézkedések, eljárások meghatározása: 

1. Ha a szabálytalanság központi támogatással kapcsolatos, és a szerv számára jelentős 
anyagi kárt okozott, fegyelmi eljárást kell indítani. 
2. Minden esetben ki kell vizsgálni az ügyet, a tényállásról írásos jegyzőkönyvet kell 
felvenni. 
3. Vizsgálni kell a belső szabályok és a szabálytalanság előfordulása közötti 
kapcsolatot, azaz hogy a belső szabályok hiányossága, avultsága stb. okozta-e a 
tévedést, szabálytalanságot – mivel a tervezési folyamat szabálytalanságai ritkán 
feltételeznek szándékos szabálytalanságot. 

 
e) intézkedések, eljárások nyomon követése: 

1. Vizsgálni kell, hogy az intézkedések hatására a szabálytalanságok kiigazításra 
kerültek-e, a belső szabályozási rendszerbe bekerültek-e a területre vonatkozó 
előírások. 
2. Ellenőrizni kell más hasonló területek, hasonló feladatok ellátását, illetve a jövőben 
az adott szabálytalanság ismételt előfordulását.  

 
f) nyilvántartás: szabálytalanságról a vizsgálat során készült valamennyi írásos 
dokumentumot iktatni kell.  
 
2. Pénzügyi, végrehajtási folyamatok 
 
A pénzügyi, végrehajtási folyamatok esetén a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a 
következő: 
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a) szabálytalanság: a pénzügyi- és számviteli előírásokkal, illetve más gazdálkodási 
jogszabályok, illetve a területhez tartozó belső előírásoknak nem megfelelő pénzügyi 
végrehajtás, gazdálkodás. 
 
b) megelőzési feladatok: 

1. A vonatkozó jogszabályok áttekintése, a módosításokra hangsúlyt helyezve, szükség 
szerint megbeszélés, illetve értekezleten való részvétel biztosítása az érintett dolgozók, 
illetve pénzgazdálkodási jogkör gyakorlók részére. 
2. A vonatkozó jogszabályok szerint a belső szabályozások felülvizsgálata, 
ismertetése. 
3. A FEUVE folyamatok rendszeres felülvizsgálata. 

 
c) észlelés: szabálytalanság észlelése esetén az általános eljárásrendnek kell érvényesülnie. 
 
d) intézkedések, eljárások meghatározása: 

1. Minden esetben ki kell vizsgálni az ügyet, a tényállásról írásos jegyzőkönyvet kell 
felvenni. 
2. Vizsgálni kell a belső szabályok és a szabálytalanság előfordulása közötti 
kapcsolatot, azaz hogy a belső szabályok hiányossága, avultsága stb. okozta-e a 
tévedést, szabálytalanságot, vagy a megszokás alapján történő – változásokat 
figyelemben kívül hagyó - munkavégzés. 
3. Az intézkedéseknél, eljárásoknál külön ügyelni kell a szándékosság, valamint az 
egyszeri, vagy rendszeres szabálytalanság tényének meghatározására. 
 

e) intézkedések, eljárások nyomon követése: 
1. Vizsgálni kell, hogy az intézkedések hatására a szabálytalanságok kiigazításra 
kerültek-e, a belső szabályozási rendszerbe bekerültek-e a területre vonatkozó 
előírások. 
2. Ellenőrizni kell más hasonló területek, hasonló feladatok ellátását, illetve a jövőben 
az adott szabálytalanság ismételt előfordulását.  

 
f) nyilvántartás: szabálytalanságról a vizsgálat során készült valamennyi írásos 
dokumentumot iktatni kell.  
 
 
3. Pénzügyi végrehajtás területén belül az illegális pénzügyi cselekményeket érintő 
folyamatok 
 
Az illegális pénzügyi cselekmények viszonylag nagy lehetőségét rejtő folyamatok, 
tevékenységek esetén a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a következő: 
 
a) megelőzés: 

1. Meg kell határozni, írásban rögzíteni kell olyan belső rendet, politikát, melyek az 
illegális pénzügyi cselekmények megelőzését célozzák. 
2. Gondoskodni kell arról, hogy a szerv dolgozói számára ismert eljárásrend legyen 
arra az esetre, ha illegális pénzügyi cselekmény gyanúja merül fel. Tisztában kell 
lenniük az ilyen esetek bejelentési, illetve vizsgálati szabályaival. 
3. Tájékozódni kell az illegális pénzügyi cselekmények előfordulási típusairól, 
területeiről, feladathoz, intézményhez, esetleg személyhez köthetőségéről. 
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b) észlelés: szabálytalanság észlelése esetén az általános eljárásrendnek kell érvényesülnie. 
 
c) intézkedések, eljárások meghatározása: 

1. Gondoskodni kell a szükséges felelősségre vonásról, indokolt esetben a 
feljelentések megtételéről. 
2. Kisebb összegű illegális pénzügyi cselekményeknél, különösen ha az nem 
szándékosan történt, törekedni kell arra, hogy a cselekmény pénzügyi következményei 
orvoslásra kerüljenek. (Ennek legcélszerűbb eszköze a kártérítésre kötelezés.) 

 
d) intézkedések, eljárások nyomon követése: 

1. Kiemelt figyelmet kell fordítani annak ellenőrzésére, hogy a hozott intézkedések 
valóban végrehajtásra kerültek-e. 
2. A szerv hatáskörén kívül eső ügyeknél, eljárásoknál is figyelemmel kell kísérni a 
történéseket. 

 
e) nyilvántartás: általános szabályok szerint történik. 
 
Az illegális pénzügyi cselekmények külön figyelmet igénylő területeit, folyamatait az alábbi 
ismérvek alapján kell meghatározni: 

- az adott terület költségvetési terv, illetve tényszám adatai költségvetési főösszeghez 
viszonyított nagyságrendjét kell vizsgálni (azt a százalékot, melytől a terület jelentős 
tételnek számít, a szerv a vizsgálat során írásban rögzíti), 
- az adott terület ellenőrzéssel, közvetlen irányítással való kapcsolatának vizsgálatával, 
azaz annak ellenőrzésével, hogy a terület milyen mélységig szabályozott, a 
szabályozást az érintettek megismerték-e, a szabályok betartását a tevékenység során 
ellenőrzik-e, utólag mikor történik ellenőrzés, illetve, hogy a területet érintette-e a 
független belső, illetve külső ellenőrzési tevékenység. Az a terület lesz figyelmet 
érdemlő, mely az ellenőrzés szempontjából a legkevésbé lefedett. 

A fenti szempontok együttes értékelésével kell meghatározni azokat a területeket, melyek a 
legnagyobb figyelmet igénylik. 
 
A szerv belső eljárási rendjének áttekintésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak, folyamatnak 
minősített területek esetén a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a következő: 
 
a) a megelőzés során: 

- rendszeresen át kell tekinteti a szerv belső eljárásrendjét, különös tekintettel a belső 
szabályozottságra, és az ott szabályozott folyamatokra, 
- vizsgálni kell a tényleges folyamatok és a folyamatleírások közötti összhangot, 
eltérés esetén meg kell keresni az okokat, és a szabályosság követelményének 
megfelelően gondoskodni kell a szabályok módosításáról, illetve a betartatás 
ellenőrzéséről.  

 
b) a többi eljárási elem megegyezik az általános szabályoknál leírtakkal. 
 
A pénzügyi tranzakciók tesztelésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak, folyamatnak 
minősített területek esetén a szabálytalanságok megelőzésének, kezelésének eljárásrendje: 
 
a) a megelőzés keretében: 

- a valódiság és hitelesség érdekében egyes pénzügyi tranzakciók folyamatában való 
teljes végigkísérése történik meg. 

Ilyen pénzügyi tranzakció csoportok lehetnek pl.: 
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- dologi kiadások készletbeszerzéseinek nyomon követése, 
- a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások köre, 
- a beruházások pénzügyi lebonyolítása stb. 

A dologi kiadások készletbeszerzéseinek nyomon követésekor a tényleges ellenőrzési 
feladatok például a következők lehetnek: 

- a beszerzés kezdeményezés körülményeinek, dokumentumának vizsgálata,  
- a beszerzés kezdeményezésének ellenőrzése, áttekintése jogosság, célszerűség 
szempontjából, 
- a megrendelés áttekintése az alábbi szempontokból:  

- a megrendelő jogosult volt-e a megrendelésre, mint kötelezettségvállaló,  
- megtörtént-e a megrendelésnek, mint egyfajta kötelezettségvállalásnak az 
ellenjegyzése,  
- az ellenjegyzést az ellenjegyzésre jogosult végezte-e,  
- gazdaságosság elvét szem előtt tartották-e, 

- a megrendelés nyilvántartásának ellenőrzése (megfelelő, átlátható rendszerben 
történik-e), 
- a megrendelés beérkezésekor a szakmai teljesítés igazolása körülményeinek 
áttekintése,  
- a készlet jellegű termékek beérkezést követő nyilvántartásba vételének, tárolásának 
vizsgálata, 
- a pénzügyi teljesítés előtt az érvényesítői feladatok ellátásának teljes ellenőrzése – a 
feladat valamennyi mozzanatára kiterjedően,  
- a pénzügyi teljesítés előtt az utalványozás körülményeinek, megalapozottságának 
áttekintése,  
- az utalvány ellenjegyzésének ellenőrzése, 
- a tényleges pénzügyi teljesítés dokumentumainak vizsgálata,  
- a pénzügyi teljesítést követő számviteli folyamatok nyomon követése.  

b) A szabálytalanságok kezelése megegyezik az általános szabályoknál leírtakkal. 
 
A pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban felmerülő szabálytalanságok kezelésének rendjét 
indokolt esetben külön, írásban lehet meghatározni.  
 

A szabálytalanságokat kivizsgáló bizottság 
 
 

Alulírott, az alábbi személyeket jelölöm ki a szabálytalanságok kivizsgálásában résztvevő 
bizottságba: 
 
 elnök neve és munkaköre: ..........................................................................................  
  
            tagok: 
                    - neve és munkaköre: ..........................................................................................  
                    - neve és munkaköre: ..........................................................................................  
 
 
A kijelölés visszavonásig érvényes. 
 
Kelt: ...............................................................  
 
 ...................................................... 
 szerv vezetője 
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Záradék: 
 
 
A bizottsági tagságot, valamint az azzal járó feladat-ellátási kötelezettséget tudomásul 
veszem. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a feladatokat a vonatkozó belső szabályzatok 
alapján látom el. 
 
 
 
Kelt: ...............................................................  
 
 
............................................................... ...................................................... 
                         elnök tag 
 
.............................................................. 
                           tag 
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4. melléklet 
 
 

A belső ellenőrzési tevékenység ellátási formájának meghatározása 
 
 
A Polgármesteri Hivatal a belső ellenőrzési tevékenységet a következő formában 
szervezheti meg: 
 - független belső ellenőri szervezet (több főállású belső ellenőrrel),  
 - független belső ellenőr foglalkoztatása,  
 - a független belső ellenőrzési feladatok társulásban való elláttatása,  
 - a független belső ellenőri feladatok külső szakértő személy, szervezet 
bevonásával történő ellátása. 
 
A Polgármesteri Hivatal a fent ismertetett lehetőségek közül az alábbi ellátási formát 
határozza meg:  
- a független belső ellenőrzési feladatok társulásban való elláttatása.  
 

-.-.- 
(Márton Ferenc képviselő elhagyja az üléstermet.) 
 
A 6/A.)és 6/B.) napirendi pont zárt ülés keretében  kerül megtárgyalásra, melynek 
anyaga külön jegyzőkönyvben szerepel.  
 

-.-.- 
 
(Márton Ferenc képviselő visszaérkezik az ülésterembe.) 
 

 
7.) napirend 

 
Javaslat „Zöldmezős iparterület kialakítása Ózdon” című ÉMOP-2009-1.1.1/G 
kódszámú nyertes pályázatban a támogatási szerződéskötéstől történő elállásra 
 
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangú szavazattal támogatja az elfogadását. 
 
Fazekas Zoltán kéri, mivel észrevétel, hozzászólás nincs, szavazzanak a határozati 
javaslat elfogadásáról.  
 
A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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28/KH/2011.(II.17.) számú határozat 
 

Tárgy: „Zöldmezős iparterület kialakítása Ózdon” című ÉMOP-2009-1.1.1/G 
kódszámú nyertes pályázatban a támogatási szerződéskötéstől  történő elállás 

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

1. Ózd Város Önkormányzata eláll a „Zöldmezős iparterület kialakítása Ózdon” 
című ÉMOP-2009-1.1.1/G kódszámú nyertes pályázat támogatási 
szerződésének megkötésétől, tekintettel arra a tényre, hogy a pályázat 
összeállításakor számításba vett befektetők elálltak azon szándéktól, hogy 
projektjeiket a pályázatban megjelölt területeken valósítsák meg.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Ózd Város Polgármesterét, hogy e döntésről 
a pályázatkiíró NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t értesítse, illetve a szükséges 
nyilatkozatokat megtegye az elállás érdekében.  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. február 28. 
 

2. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
ÉMOP-2009-1.1.1/G pályázat önerő igényét törölni kell az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséből. 

 
Felelős: PH Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: 2011. évi költségvetési rendelet megalkotása 

 
-.-.- 

 
(Fürjes Pál polgármester és Obbágy Csaba képviselő visszaérkezik az ülésterembe.) 
 

 
8.) napirend 

 
Javaslat pályázat benyújtására KKK KÖZL-BIZT-2010. „Az országos közutak átkelési 
szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek 
sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására” című 
pályázati felhívásra  
 
Fazekas Zoltán megjegyzi, a pályázat benyújtásával két ponton válik még 
biztonságosabbá a gyalogos átkelés. Az egyik a Vasvár úton, az új tehetséggondozó 
intézet és a  Vasvár Úti Általános Iskola között fogja a biztonságosabb gyalogos 
átkelést segíteni, a másik pedig a gyújtósi négy sávos forgalmi út közepén 
elhelyezkedő biztonsági korlát meghosszabbítását célozza meg.  
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Vitális István módosításként előadja, hogy a bizottsági ülés óta átszámításra kerültek a 
számadatok. Ennek alapján a határozati javaslat 2. pontjában szereplő két fejlesztés 
teljes bruttó költsége 6.610.050,- Ft-ról 6.460.050,- Ft-ra csökken. A következő sorban 
az önkormányzat által biztosítandó önerő összege 661.005,- Ft-ról 646.005,- Ft-ra 
változik, illetve a 3. sorban az 511.005,- Ft-os összeg 496.005,- Ft-ra módosul. Kéri, 
az utolsó sorban – gépelési hiba miatt -a „tovább” szót „továbbá” szóra átjavítani. 
Elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja.   
 
Tóth Pál közli, annak ellenére, hogy az előterjesztés beruházásról szól, az Ügyrendi, 
Igazgatási és Rendészeti Bizottság is tárgyalta, melyet szintén egyhangúlag 
elfogadásra javasol. 
 
Fazekas Zoltán kéri a Képviselő-testületet, mivel polgármester úr egyetért az 
elhangzott módosítással, hogy szavazzon a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
29/KH/2011.(II.17.) számú határozat 

 
Tárgy: Pályázat benyújtása KKK KÖZL-BIZT-2010 „Az országos közutak átkelési 

szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a 
járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások 
társfinanszírozására” című pályázati felhívásra 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:  
 
1.) A Képviselő-testület jóváhagyását adja az alábbi két közlekedésbiztonsági 

fejlesztés társfinanszírozással történő megvalósítása érdekében benyújtott 
pályázathoz: 

 
a.) a 25 sz. Kerecsend-Bánréve főközlekedési út Ózd, Vasvár út 54. sz. előtti 
szakaszán meglévő kiépített gyalogátkelőhelyen a gyalogosok védelmének 
növelése érdekében 2 x 25  = 50 m hosszban (197,5 m2) csúszásgátló 
útburkolati rendszer telepítése. 
 
b.) a 2508. Ózd-Szilvásváradi országos közút Ózd, Munkás úti szakaszán az ún. 
Gyújtói-körfogalomnál kiépített gyalogátkelőhelytől kiinduló 66 m hosszban 
kiépített terelőkorlát és védősziget 85 m-rel történő meghosszabbítása.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Ózd Város Polgármesterét a pályázattal 
összefüggésben szükségessé váló nyilatkozatok megtételére és 
dokumentumok aláírására.  
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Felelős:  
A pályázatok elkészítéséért, összeállításáért és benyújtásáért:  
PH Építéshatósági és Műszaki Osztály vezetője 
PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
 
Határidő: 
Döntést követően azonnal 
 

 
2.) A két fejlesztés teljes bruttó költsége: 6.460.050,- Ft 
 A pályázó által biztosítandó önerő: 646.005,- Ft, melyet az Önkormányzat a 2011. 

évi költségvetés pályázati céltartalék előirányzat terhére biztosít.   
 

A pályázó által biztosítandó önerőből 150.000  Ft-ot Ózd Város Önkormányzata 
tervek, tanulmányok elkészíttetése révén biztosít, melyre megbízási szerződést köt 
tervezővel. A fennmaradó 496.005,- Ft önerőt nyertes pályázat esetén a vonatkozó 
megállapodás/szerződés aláírása után az abban szereplő határidőn belül átutalja az 
„NFM Útpénztár Előirányzat”-ba, továbbá elutalja a 150.000 Ft tervezői díjat.   
 
Felelős:  
A 496.005.- Ft összegű önerő átutalásáért : PH Pénzügyi Osztály vezetője 
 
Határidő:  
A Támogatási Szerződés szerint 
 

-.-.- 
 

(Fazekas Zoltán alpolgármester átadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek.) 
-.-.- 

 
9.) napirend 

 
Javaslat az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő 
ingatlanok értékbecslését végző ingatlanforgalmi szakértők kiválasztására kiírt 
nyilvános pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára   
 
Fazekas Zoltán elmondja, már hosszú évek óta jó hagyománnyá vált, hogy az 
önkormányzat nyilvános pályázat útján hirdeti meg, illetve válassza ki azokat a 
szakértőket, akik az önkormányzat tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő 
ingatlan vagyonnal összefüggő szakértői feladatokat ellátják. A korábbi pályázat lejárt, 
így decemberben új pályázati felhívás jelent meg, amelyet 8 pályázó vásárolt meg, 
illetve nyújtotta be pályázatát, köztük ingatlanszakértő cégek, valamint 
magánszemélyek is. A borítékok felbontására, illetve a pályázatok előértékelésére 
Eseti Bizottság alakult. A bizottság – melynek értékelési eredménye olvasható a 
határozati javaslatban – úgy döntött, hogy – mivel a pályázati kiírás nem érte el a 
célját, mely szerint legalább 5 érvényes és szabályos ingatlanbecslő álljon 
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rendelkezésre - indoklás nélkül visszavonja a pályázatot, és egy új pályázatot ír ki 
remélve, hogy sokkal pontosabb, precízebb ajánlatok fognak beérkezni. Mindezek 
ismeretében az Esetei Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a pályázat 
visszavonását.  
 
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
30/KH/2011.(II.17.) számú határozat 

 
Tárgy: Az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő 

ingatlanok értékbecslését végző ingatlanforgalmi szakértők kiválasztására 
kiírt nyilvános pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
Az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő 
ingatlanok értékbecslését végző ingatlanforgalmi szakértők kiválasztására a 
239/KH/2010.(XII.14.) sz. határozat alapján kiírt nyilvános pályázatot a kiíró 
Önkormányzat visszavonja, mely döntésről 8 munkanapon belül a pályázókat írásban 
értesíteni kell, a pályázati dokumentáció vételárának egyidejű visszafizetésével. 
 
Felelős: pályázók értesítésért: Polgármester 
 pályázati dokumentáció vételár átutalásáért: Pénzügyi Osztály vezető 
Határidő: 2011. március 1. 

 
-.-.- 

 
(Fürjes Pál polgármester visszaadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán 
alpolgármesternek.) 
 

10.) napirend 
 

Javaslat az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő 
ingatlanok értékbecslését végző ingatlanforgalmi szakértők kiválasztására, meghívásos 
pályázati eljárás lefolytatására 
 
Fazekas Zoltán elmondja, az előző döntésük folyamodványa a mostani előterjesztés, 
melynek továbbra is az a célja, hogy az önkormányzat rendelkezésére álljon legalább 
öt olyan szakértő, akik gyorsan és kedvező áron tudnak ingatlanbecslést végezni. Ezt 
tartalmazza a mostani pályázati eljárás is, ahol már meghívásos formában a korábbi 
pályázók is részt vehetnek, illetve olyan pontosításokat is megfogalmaz, amelyek az 
előző pályázat elbírálásánál nehézségeket okoztak.  
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Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Fazekas Zoltán kéri, mivel hozzászólás, észrevétel nincs, szavazzanak a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 

31/KH/2011.(II.17.) számú határozat 
 

Tárgy: Az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő 
ingatlanok értékbecslését végző ingatlanforgalmi szakértők kiválasztása, 
meghívásos pályázati eljárás lefolytatása 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
1. A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő, illetve tulajdonába 

kerülő ingatlanok értékbecslését végző ingatlanforgalmi szakértői feladatok 
2013. december 31. időpontig történő elvégzését legfeljebb 5 résztvevős keret 
megbízásával kívánja biztosítani.  
 

2. Ózd Város Önkormányzata meghívásos pályázatot ír ki az alábbiakban felsorolt 
ingatlanforgalmi értékbecslők meghívásával: 
 
1.) Archinvest 97 Kft. 

3600 Ózd, Munkás út 11. 
 
2.) CASTLE ROCK Kft. 

3530 Miskolc, Széchenyi u. 56. f.e./1. 
 
3.) EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. 

3300 Eger, Zalár J. u. 1-3. 
 
4.) Inbaker Kft. 

3600 Ózd, Vasvár út 52. 
 
5.) Juhász és Társai Kft. 

3508 Miskolc, Templom u. 51. fsz. 3. 
 

6.) KNV Consulting Kft. 
4025 Debrecen, Barna u. 7. fszt. 1. 

 
7.) „L-SZ” ÉP-BER Kft. 

3600 Ózd, Szent István út 1/B. 2/5. 
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8.) Markó Gusztáv 

3525 Miskolc, Fábián kapu 3. 7/5. 
 
3.  A Képviselő-testület a pályázat részletes feltételeit a határozat 1. sz. 

mellékletében határozza meg. 
 

4. Az ingatlanforgalmi szakértők kiválasztására jelen határozat 2. sz. mellékletében 
foglalt minősítési szempontrendszer alapján a Polgármester által kijelölt Eseti 
Bizottság tesz javaslatot.   
A pályázat érvényességéről és eredményességéről a Képviselő-testület dönt a 
borítékbontást követő rendes ülésén.  

 
5. A pályázatok elbírálását követően a nyertes ingatlanforgalmi szakértőkkel a 

keretszerződést jelen határozat 3. sz. mellékletében foglalt szerződés-tervezet 
szerint kell megkötni a döntést követő 15 napon belül.  

 
 
Felelős:  1-5. pontok vonatkozásában: 
 a pályázatok értékeléséért: Eseti Bizottság 

a pályázat lebonyolításáért: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási 
Osztály vezetője 

keretszerződések aláírásáért: Polgármester 
 
 
Határidő: a pályázat lebonyolítására: döntést követően azonnal 
 keretszerződés aláírására: értelemszerűen 
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31/KH/2011.(II.17.) sz. Határozat 1. sz. melléklete 
 

Pályázati felhívás 
  
Ózd Város Önkormányzata, mint kiíró (székhelye: 3600 Ózd, Városház tér 1.) meghívásos  
pályázatot hirdet a tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő ingatlanvagyonnal 
összefüggő ingatlanszakértői (értékbecslői) feladatok elvégzésére.  
 
Pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be természetes személyek és jogi személyiséggel 
rendelkező szervezetek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok. 
 
Pályázati feltételek: 

- A pályázó nem áll a kizáró okok hatálya alatt és erről a megadott nyomtatványon 
nyilatkozik. 

- A pályázó vagy főfoglalkozású, vagy vele egyéb jogviszonyban álló munkatársa 
rendelkezzen legalább középfokú ingatlan-értékbecslői képesítéssel, bizonyítvány 
egyszerű másolatban csatolandó 

- A pályázó vagy főfoglalkozású, vagy vele egyéb jogviszonyban álló munkatársa 
rendelkezzen ingatlanforgalmi szakértőként megszerzett legalább 5 éves 
ingatlanszakértői szakmai gyakorlattal ( együttes megfelelés ). 

- Pályázó vagy főfoglalkozású, vagy vele egyéb jogviszonyban álló munkatársa az 
ingatlanvagyon-értékelő és ingatlanközvetítő tevékenység végzéséhez legyen 
nyilvántartásba véve. 

- A pályázó rendelkezzen e szolgáltatás tekintetében érvényesíthető, legalább 10 M Ft 
összegű, azon belül 2 M Ft eseti érvényes szakmai felelősségbiztosítással, vagy ennek 
hiányában adjon nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az eljárás nyerteseként történő 
kiválasztása esetén legalább ilyen összegű felelősségbiztosítást köt. 

- A pályázó vagy főfoglalkozású, vagy vele egyéb jogviszonyban álló munkatársa 
rendelkezzen 2008.,2009.,2010. években összesen min. 3 db, min. 10 Millió Ft-ot 
meghaladó piaci értékű ingatlanra vonatkozó értékbecsléssel. ( együttes megfelelés ) 

 
A pályázatok elbírálásának, értékelésének szempontjai: 
A pályázat kiírója a megadott bírálati értékelési szempontok alapján a beérkezett pályázatok 
közül legfeljebb 5 legnagyobb pontszámot elért ingatlanszakértővel kíván megbízási 
keretszerződést kötni az alábbi értékelési szempontok alapján: 
 

Bírálati szempontok Részszempontok 
súlyszámai 

1.) Az ingatlanforgalmi szakértői díj mértéke  70 
2.) Teljesítési határidő 20 
3.) Értékbecslések felülvizsgálata, újraértékelése az eredeti 

értékbecslési díj …..%-ában 10 

Összesen 100 
 
Az ajánlatok értékelése: 

- Adható pontszám:  bírálati szempontonként  min. 1, max. 10 pont. 
- A pontozás a felülről történő arányosítás elve alapján történik. 
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Ajánlattétel részletezése: 
A vállalkozási díj mértékét és a vállalt határidőt ingatlankategóriánként a pályázati felhívás 
mellékletében részletezettek szerint, a megadott formátumban kérjük megadni.  
Nem fogadható el olyan ajánlat, amely nem tartalmaz minden kiírt kategóriára konkrét 
ajánlati számadatot  ( pl. egyedi megállapodás alapján, megállapodás szerint, stb. ). 

 
A pályázat tartalmazza:  
 

1. A pályázó nevét, címét, cégformáját, képviselőjének nevét, telefonos és elektronikus 
elérhetőségi adatokat – a mellékelt adatlapon 

2. Ajánlati adatlapot kitöltve 
3. A pályázó vagy főfoglalkozású, vagy vele egyéb jogviszonyban álló munkatársa 

rendelkezésre állási nyilatkozatát - eredetiben  
4. A pályázó vagy főfoglalkozású, vagy vele egyéb jogviszonyban álló munkatársa 

bizonyítványának egyszerű másolatát  
5. A pályázó vagy főfoglalkozású, vele egyéb jogviszonyban álló munkatársa 

ingatlanbecslésre vonatkozó referenciáit a mellékelt nyomtatványon felsorolva - 
eredetiben 

6. A tevékenység végzéséhez szükséges ingatlanvagyon-értékelő és ingatlanközvetítő 
tevékenység nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum vagy bejegyzés cégszerűen 
hitelesített másolatát 

7. A pályázó érvényes, tevékenység - felelősségbiztosítási kötvényének cégszerűen 
hitelesített másolatát 

8. Vállalkozói igazolvány vagy aláírási címpéldány egyszerű másolata 
9. Cégkivonat – egyszerű másolata 
10. Nyilatkozat a kizáró okokról – eredetiben 
11. Nyilatkozat a pályázó ÁFA körbe tartozásáról. 

 
Ajánlati kötöttség időtartama: A pályázati benyújtási határidőt követő 60 nap. 
 
A szerződéskötés időtartama: A szerződéskötés napjától 2013. december 31-ig. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 1. 1000 óra.  
 
A pályázat felbontása: 2011. március 1. 1000 óra.  
 
A pályázat benyújtásának feltétele: 
1.) A pályázatot géppel írva, cégszerűen aláírva, egy eredeti és egy másolati példányban, 

zárt borítékban, magyar nyelven kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a 
„Pályázat ingatlan-értékbecslésre- az ajánlati határidő lejártáig felbontani tilos” 
feliratot. 

2.) A pályázatot Ózd Város Önkormányzata Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási 
Osztályán (3600 Ózd, Városház tér 1., 209-es iroda)  hivatali időben  személyesen vagy 
postán kell leadni. A postai kézbesítés esetén a pályázó saját felelőssége, hogy az 
ajánlati dokumentáció a benyújtási határidőig megérkezzen. 

3.) A pályázatok felbontása a benyújtási határidő időpontjában a Polgármesteri Hivatal új 
szárny II. emeleti 3. számú tárgyalótermében történik. A pályázatok bontása az Ózd 
Város Polgármestere által kijelölt öt fős Eseti Bizottság előtt történik. A pályázat 
bontása a pályázók részére nyilvános. 

4.) A pályázat kiírója egyszeri teljeskörű hiánypótlási lehetőséget biztosít, a pályázat 
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benyújtási határidejét követő 3 munkanapon belül. 
5.) Postai késedelem esetén a késedelem kockázata a pályázót terheli. 
6.) A kiíró fenntartja azt a jogát, hogy a legfeljebb 5 legjobb ajánlatot tevők 

valamelyikének visszalépése esetén jogosult a pályázat soron következő helyezettjével 
keretszerződést kötni. 

7.) A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül 
eredménytelennek nyilvánítsa, vagy az elbírálásig indokolás nélkül visszavonja. 

 
A pályázat elbírálása: 
A pályázatokat Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. 
 
A pályázat elbírálási időpontja: A pályázat benyújtási határidejét követő képviselő-testületi 
ülés időpontja.  
 
A pályázat érvénytelen, ha a pályázó a pályázati felhívásban foglalt határidőt nem tartja be, 
illetve a pályázati feltételeknek  a hiánypótlást követően sem felel meg. 
A kiíró a pályázókat a bírálati döntést követő 8 munkanapon belül írásban értesíti. 
 
A pályázat nyertesei szerződéskötési jogot szereznek. 
 
Szerződéses feltételek: 
 
A szolgáltatás ellenértékét Ózd Város Önkormányzata a szerződésben meghatározottak 
alapján, megrendelésenként a számla kézhezvételét követően legkésőbb 30 napon belül 
átutalással egyenlíti ki. 
 
Szerződéskötés: A pályázatokra vonatkozó döntést követő 15 napon belül. 
 
 
A pályázattal kapcsolatos további információk a 48/574-130-as, vagy a 
06-30/303-4454 számú telefonon Sipos Erikánál, valamint Sóskútiné Ujpál Melindánál 
hétfőtől csütörtökig 8,00 – 16,00 óra között, pénteken 8,00 – 13,30 óra között szerezhetők be. 
 

 
 

Ózd Város Önkormányzata 
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Pályázati felhívása melléklete 
 

Ajánlati adatlap 
 
 

Megnevezés Nettó érték ( Ft ) Teljesítési határidő 
(munkanap) 

Lakáscélú ingatlanok   
 - lakások   
 - családi házak   
 - társasház albetétenként   
Nem lakáscélú ingatlanok   
 - 40 m2-ig   
 - 41 - 100 m2-ig   
 - 101 - 500 m2-ig   
 - 501 – 1000 m2-ig     
 - 1001 m2 felett     
Mezőgazdasági művelési ágba tartozó ingatlanok   
 - minden művelési ág (erdő kivételével) AK/Ft   
 - erdő művelési ág    ha/Ft   
Beépítetlen területek   
 - 500-ig   
 - 501 - 1000 m2-ig   
 - 1001 - 2000 m2-ig   
 - 2001 -1 ha-ig   
 - 1 ha felett   
Egyéb ingatlanok   
 - 100 - 1000 m2-ig   
 - 1001 - 2000 m2-ig   
 - 2001 m2 felett   
   
Társasházi alapító okirat készítés   
Társasházi alapító okirat módosítás   
   
Értékbecslések felülvizsgálata, újraértékelése az eredeti értékbecslési díj …..%-ában 
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Cégadatlap 

 
 

Ajánlattevő neve : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

Ajánlattevő székhelye: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Képviselő neve: 
 
 
Elérhetőségek: 
 
Telefon: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Telefax: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
E-mail:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ajánlattevő cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról 
Alulírott………………………………………………………………………………………
………………….…. ajánlattevő nevében cégjegyzésre jogosult képviselője 
…………………………………………….. nyilatkozom, hogy az általam képviselt céggel 
szemben nem  állnak fenn az alábbiak: 
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, 
illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van 
folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), 
illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, 
illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen 
korlátozta; 
d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti 
ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 
e) korábbi - három évnél nem régebben lezárult – versenyeztetési eljárásban hamis adatot 
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen 
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; 
f) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és 
végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi 
bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el; 
g) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény 
bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi 
kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás 
bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, 
hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a 
büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; 
h) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben 
meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 
i) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt 
évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban 
vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és 
végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el 
versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más 
versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal 
bírságot szabott ki; 
j) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; 
k) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, 
jogosítvánnyal, illetőleg előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. 
l) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai 
kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el. 

………………….., 2011. …………………..             …………………………………… 

          cégszerű aláírá
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Nyilatkozat a referenciákról 

 
 
 
Alulírott…………………………………………………………………………………………………

………. ajánlattevő nevében …………………………………………….. nyilatkozom, hogy az elmúlt 

3 évben (2008.,2009.,2010.) az alábbi  ingatlanbecslői referenciákkal rendelkezem. Ezek között min. 3 

db 10 Millió Ft  piaci értéket meghaladó ingatlannak az értékbecslését is elvégeztem, amelyet a 

referenciában külön megjelölök.  

 
 

Évek 
Referencia 

megnevezése 

Kapcsolattartó neve, 

elérhetősége 

Az ingatlan piaci 

értéke 

2008.    

2009.    

2010.    

 

 

 

………………….., 2011. ………………….. 

 

 

…………………………………… 

cégszerű aláírás 
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NYILATKOZAT* 

 
Ózd  Város Önkormányzata tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő ingatlanok 

értékbecslését végző ingatlanforgalmi szakértők kiválasztása tárgyú meghívásos pályázati 
eljáráshoz 

 
 

 
Alulírott ……………………………… (lakcím: …………………………………),mint a 
pályázó főfoglalkozású/vele egyéb jogviszonyban álló (a megfelelő rész aláhúzandó) 
teljesítésbe bevonni kívánt szakember, ezennel kötelezettséget vállalok arra, hogy a 
……………………………… (székhely: …………………………………………….) 
ajánlattevő az „Ózd  Város Önkormányzata tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő 
ingatlanok értékbecslését végző ingatlanforgalmi szakértők kiválasztása” tárgyú meghívásos 
pályázati eljárásban nyertesként kerül kihirdetésre, úgy az eljárás eredményeként megkötendő 
szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezésre állok és a szerződés 
teljesítésében legjobb tudomásom szerint közreműködök. 
 
…………………, 2011. …………………… 
 
 
 
 

…………………………………………….… 
a teljesítésbe bevonni kívánt 

szakember aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* A pályázó főfoglalkozású, vagy vele egyéb jogviszonyban álló munkatársára vonatkozóan 
kell kitölteni
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Nyilatkozat a szakmai gyakorlatról 
 
 
 

Alulírott……………………………………. kijelentem, hogy ……………… év  ingatlan 
értékbecslőszakmai gyakorlattal rendelkezem, melyek az alábbiak: 
 
 
-   ………………………………… 
 
-   ………………………………… 
 
-   ………………………………… 
 
-   ………………………………… 
 
-   ………………………………… 

 
 

…………………, 2011. …………………… 
 
 
 
 

…………………………………………….… 
aláírás 
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31/KH/2011.(II.17.) sz. Határozat 2. sz. melléklete 

 
Bírálati szempontok az ingatlan-értékbecslésre kiírt meghívásos pályázat elbírálásához 

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

Bírálati szempontok 
Részszem-

pontok 
súlyszámai 

Értékelési 
pontszám 
(1-10-ig) 

Ért. pontsz. 
és 

súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 
(1-10-ig) 

Ért. pontsz. 
és 

súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 
(1-10-ig) 

Ért. pontsz. 
és 

súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 
(1-10-ig) 

Ért. pontsz. 
és 

súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 
(1-10-ig) 

Ért. pontsz. 
és 

súlyszám 
szorzata 

1.) Az ingatlanforgalmi 
szakértői díj mértéke 70           

2.) Teljesítési határidő 20           

3.) Értékbecslések 
felülvizsgálata, 
újraértékelése az eredeti 
értékbecslési díj …..%-
ában 

10           

Összesen: 100           

 
Megjegyzés: Adható pontszám: 1-10-ig. 
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31/KH/2011. (II.17.) sz. Határozat 3. sz. melléklete 
 

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 
 
 
mely létrejött egyrészről az Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1., adószám: 
………., bankszámlaszám: ………….) képviseli Fürjes Pál polgármester, mint Megrendelő – 
másrészről az …………….. (cím: ………………., adószám: …………….., bankszámlaszám: 
…………………………, cégjegyzékszám: Cg. ………………..) képviseli …………….., 
mint Vállalkozó között alulírott helyen és napon az alábbiak szerint: 
 
5. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés aláírásának napjától 2013. december 31. napjáig 

jelen szerződésben foglalt feltételekkel áll Ózd Város Önkormányzatának rendelkezésére 
az Önkormányzat tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő ingatlanok forgalmi 
értékbecslésének elkészítésére a …/KH/2011. (...) sz. határozattal elfogadott pályázata 
alapján. 

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

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

 
7. Az egyes értékbecslések elengedhetetlen formai és tartalmi követelményeinek előírásait 

jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. 
 
8. A vállalkozási díj mértéke ingatlankategóriánként a vállalkozási keretszerződés 2. sz. 

melléklete tartalmazza. 
   

1. Vállalkozó az egyes megrendeléseket az ajánlatában szereplő határidőn belül köteles 
elvégezni. Amennyiben a megrendelésben foglalt ingatlanok nagy száma, vagy más ok 
miatt Vállalkozó nem képes ezen határidő betartására, azt legkésőbb a megrendelés 
kézhezvételétől számított következő munkanapon köteles Megrendelő felé jelezni. 

 
2. Megrendelő a szolgáltatás ellenértékét, megrendelésenként a Vállalkozó számlájának 

kézhezvételét követően legkésőbb 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. 
 
3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő elvárásai alapján a megrendelést 

az ingatlanok kezelésére, üzemeltetésére kijelölt szervezettel együttműködve teljesíti. 
 
4. Felek megállapodnak abban, hogy az értékbecslésekben foglalt információkat kizárólag a 

jogos érdekekkel rendelkező – előzetesen egyeztetett – harmadik személynek adhatnak át 
a másik fél üzleti sérelme nélkül. 

 
5. A Megrendelő a megrendeléssel egyidejűleg Vállalkozó rendelkezésére bocsátja az 

ingatlanok tulajdoni lapjának beszerzéséhez szükséges tulajdonosi kérelmet. 
További részletes információk megszerzése céljából a PH. Építéshatósági és Műszaki 
Osztályán betekintésre rendelkezésre állnak az ingatlanok felépítményének alaprajzai, 
valamint az ingatlanok jogerős építési engedélyeihez csatolt műszaki leírások és 
tervrajzok. 

 
- Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés nem szerződésszerű teljesítéséből 
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- eredő kárát Megrendelő elsősorban a Vállalkozó által kötött, a szerződés tárgyát képező 
szolgáltatás tekintetében érvényesíthető felelősségbiztosításából fedezi. Jelen rendelkezés 
ugyanakkor nem zárja ki, hogy a Megrendelő a felelősségbiztosításon túl kárát más jogi 
úton is érvényesíthesse. 

 
- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a megrendelések elmaradása esetén Megrendelő felé 

semmifajta igénnyel vagy követeléssel nem élhet. 
 

- A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést bármelyik fél 30 napos határidővel 
indokolási kötelezettség nélkül felmondhatja. 

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

 
 
Jelen szerződést felek elolvasás, megértés és kölcsönös értelmezés után mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Ó z d, ……………………………….  
 
 
 
 ………………………………. ……………………………… 
 Vállalkozó Ózd Város Önkormányzata  
  képviseletében 
  Fürjes Pál 
  polgármester 
  Megrendelő  
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Vállalkozási keretszerződés 1. sz. melléklete 
 
 
Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokkal kapcsolatos ingatlanforgalmi szakértői 
megbízások tartalmi és formai követelményei, szakmai elvárásai 
 Az ingatlan pontos megjelölése: (meg kell egyeznie az ingatlan-nyilvántartás adataival) 

Az értéket befolyásoló körülményeket rögzíteni kell (pl. használatra vonatkozó tények, 
osztatlan közös tulajdon esetén a használati megállapodás tények, értékesítés tárgyát nem 
képező vagyonelemek adatai, idegen tulajdon, stb.). 

 Ingatlan-nyilvántartási adatok: 
Meg kell egyeznie a tulajdoni lap másolat adataival. 

 Alapterületi adatok: 
Rögzíteni kell a telek, az épület és egyéb felépítmények bruttó-nettó összesített adatait 
(kerítés hossza, térburkolatok, stb.), valamint részletezni az értékesítésre kerülő egyéb 
technikai adatokat (pl. épületgépészet) ha van ilyen. 

 Tulajdoni és használati viszonyok: 
A tényleges tulajdoni és használati viszonyokat részletezni. 

 Megközelíthetőség, fekvés: 
Térségre és településen belül részletezni szükséges. 

 Helyi építési előírások, szabályozási terv: 
Mellékelni kell a vonatkozó előírásokat, illetve azok kivonatait, ezen kívül ezeket 
tényszerűen értékelni is szükséges. 

 Építészeti jellemzők: 
Szöveges megállapításon túlmenően – amennyiben indokolt – célszerű táblázatban is 
rögzíteni a tényeket. 

 Műszaki állapot részletes leírása: 
A telekre, épület(ek)re, építmény(ek)re bontva kell részletezni. 

 Az épületek és építmények alaprajza vagy szintenkénti helyiség-kimutatás: 
Helyiség kimutatást indokolt esetben célszerű táblázatban is összefoglalni. 

 Közművek leírása: 
Nem elégséges a közművekre vonatkozó igen – nem válasz. Részletezni kell valamennyi 
közműre vonatkozó csatlakozás tényét, vagy hiányát, ha van, hol van, közvetlen vagy 
közvetett csatlakozással rendelkezik, annak mértéke (tényadat, vagy feltételezés), mérése 
megoldott-e és hol. Felépítményes ingatlanok esetében mely épületek és építmények 
milyen közműellátottsággal rendelkeznek az ingatlanon belül. 

 Műszaki és hasznosíthatósági jellemzőkre való utalás: 
Értékbecslő ez irányú határozott megállapítása, annak részletezése szükséges a térségi és 
település jellemzőinek figyelembevételével az ingatlan adottságainak megfelelően. 

 Értékképzés legalább két módszerrel: 
Az alkalmazott értékképzési módszerek esetében az értékképzést megalapozó fajlagos 
kiinduló adatot meghatározó alapadatokat és szempontokat dokumentáltan kell rögzíteni. 
Részletezni szükséges a fajlagos kiinduló adatokat befolyásoló, az adott ingatlanra 
vonatkozó tényeken alapuló szempontokat, mely alapján kerül meghatározásra az adott 
ingatlan becsült nettó forgalmi értéke, azon belül részletezve a földterület és a 
felépítmény értéke. Mindkét esetben pontosan meghatározandó a forgalmi adó és annak 
mértéke. 

 Fotódokumentáció: 
Az ingatlant szemléletesen bemutató eredeti felvételeket mellékelni kell. 

 Az itt fel nem sorolt, de a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki
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  értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII.1,) sz. 
PM rendeletben, illetve a termőföld hitelbiztosítéki értéke meghatározásának módszertani 
elveiről szóló 54/1997. (VIII.1.) sz. FM rendeletben előírt kellékek az ingatlan 
jellemzőinek megfelelő alkalmazásával. 

 Több ingatlan együttes értékelésekor – összetartozó, egy tételben történő értékesítés 
esetében – az értékbecslésben valamennyi követelményt helyrajzi számonként kell 
teljesíteni. 
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Vállalkozási keretszerződés 2. sz. melléklete 
 
 

 
Ajánlati adatlap 

 
 

Megnevezés Nettó érték ( Ft ) Teljesítési határidő 
(munkanap) 

Lakáscélú ingatlanok   
 - lakások   
 - családi házak   
 - társasház albetétenként   
Nem lakáscélú ingatlanok   
 - 40 m2-ig   
 - 41 - 100 m2-ig   
 - 101 - 500 m2-ig   
 - 501 – 1000 m2-ig     
 - 1001 m2 felett     
Mezőgazdasági művelési ágba tartozó ingatlanok   
 - minden művelési ág (erdő kivételével) AK/Ft   
 - erdő művelési ág    ha/Ft   
Beépítetlen területek   
 - 500-ig   
 - 501 - 1000 m2-ig   
 - 1001 - 2000 m2-ig   
 - 2001 -1 ha-ig   
 - 1 ha felett   
Egyéb ingatlanok   
 - 100 - 1000 m2-ig   
 - 1001 - 2000 m2-ig   
 - 2001 m2 felett   
   
Társasházi alapító okirat készítés   
Társasházi alapító okirat módosítás   
   
Értékbecslések felülvizsgálata, újraértékelése az eredeti értékbecslési díj …..%-ában 
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11.) napirend 

 
Javaslat pályázat benyújtására – közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatása érdekében – 
az Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz 
 
Dr. Bélteczki János elmondja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatja elfogadását. 
 
Vitális István közli, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság szintén megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatja az elfogadását.  
 
Kisgergely András véleménye szerint örülni kell a lehetőségnek, mert a közfoglalkoztatás 
szervezés nem egyszerű feladat, hiszen olyan embereket foglalkoztatnak, akiket nem 
könnyű munkára ösztönözni. További jó ötletnek tartja, hogy a régi, már kipróbált 
munkatársakat fogják újból alkalmazni, akik értik a munkájukat, és bebizonyították, hogy 
alkalmasak a feladatra.  
 
Fazekas Zoltán egyetért a képviselő úr által elmondottakkal, hiszen a pályázat preferálja 
azt, hogy olyan személyek kerüljenek majd felvételre, akik korábban már részt vettek 
ilyen tevékenységben. Közli, nagyobb létszámra pályáznak mint tavaly, amelynek 
nemcsak az az oka, hogy a pályázati kiírás erre lehetőséget ad, hanem az, hogy a 4 órás, 
illetve rövid időtartamú közmunka keretében várhatóan nagyobb létszám munkába 
történő bevonására nyílik lehetőség. Ehhez pedig még több olyan szakember alkalmazása 
szükséges, akik nemcsak papíron, hanem az irányításban, a szervezésben, a 
végrehajtásban és ellenőrzésben is jeleskedtek, jeleskednek.  
 
Krokavecz Györgyné kéri, mivel az utolsó pillanatig történtek egyeztetések az 
intézményekkel, hogy a határozati javaslat 1. pontjában a benyújtott létszám 
vonatkozásában 23 fő helyett 28 főt határozzanak meg.   
 
Fazekas Zoltán hozzáteszi, napról napra történnek olyan egyeztetések, amelyek alapján 
nagyobb létszámot igyekeznek bevonni a munkába, ezzel is lehetőséget biztosítani a 
valóban rátermetteknek. Kéri a Képviselő-testületet, mivel polgármester úr egyetért a 
módosító javaslattal, hogy szavazzon a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

32/KH/2011.(II.17.) számú határozat 
 

Tárgy: Pályázat benyújtása – közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatása érdekében – 
az Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta, és 
az alábbi határozatot hozza 
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1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Ózd Város Önkormányzata pályázatot     nyújt be 

az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által kiírt – az OFA-KSZM-11221/2011 
azonosító számú – nyilvános pályázatra összesen 28 fő közfoglalkoztatás-szervező 
foglalkoztatásának támogatása érdekében, 2011. április 1. és 2011.szeptember 30. 
közötti időtartamra. 

 
A közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásában résztvevő munkáltatók kimutatását a 
Határozat 1. melléklete tartalmazza. 
 
Felelős: 

a) a pályázat előkészítéséért, benyújtásáért, szervezéséért, elszámolásáért: PH 
Szociális és Egészségügyi Osztály 

b) a pályázatban vállalt foglalkoztatási és pénzügyi feladatok ellátásáért: a 
pályázatban résztvevő intézmények, szervezetek vezetője  

Határidő: 
a) a pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 20. 
b) a pályázat megvalósításának határideje: 2011. április 1-szeptember 30. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázathoz szükséges 

jognyilatkozatok megtételére, a pályázat aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. február 20. 
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32/KH/2011. (II.17.) számú határozat melléklete 
 
 

Kimutatás 
 

közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatását vállaló intézményekről, szervezetekről 
 
                 
 
                   Név                                           Alkalmazott létszám 
 
 
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.                                       20 fő 
 
Közterület-felügyelet                                                     3 fő 
 
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága             1 fő 
 
Apáczai Csere János Általános Iskola                           1 fő 
 
Sajóvárkonyi ÁMK                                                        1 fő 
 
Ózdi Művelődési Intézmények                                      1 fő 
 
Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ                   1 fő 
 
Összesen:               28 fő                                                                 
 
 

12.) napirend 
 

Javaslat pályázat benyújtására önkormányzati hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 
megvalósítása érdekében 
 
Fazekas Zoltán tájékoztatásul közli, hogy hasonló tárgykörű a pályázat, mint az előző. A 
szociális és foglalkoztatási törvény december 31-i, valamint a különféle eljárási 
szabályok megjelenését követően az intézmények, osztályok bevonásával, munkáltatók, 
foglalkoztatók részvételével megkezdődtek a tárgyalások, és az alapos konzultációkat 
követően született meg ez az előterjesztés. Az anyag lényege, hogy hosszú időtartamban, 
azaz  6, illetve 8 órás időkeretben,  akár 10-12 hónapos időtartamban is lehetőség nyílik 
egyrészt az intézmények alapfeladatainak ellátását segítő munkakörök betöltésére, 
másrészt a városüzemeltetésnek olyan értékteremtő, értékmegőrző foglalkoztatására, 
amely már a tavalyi évben az ún. „munka + tanulás” program keretében elindult, és 
ebben az évben is már nemcsak önkormányzati ingatlanok felújítását, hanem ún. energia 
ültetvények telepítését is lehetővé teszi a városban. Az előterjesztés melléklete, mely ma 
került kiosztásra, alaposan egyeztetve lett az intézményekkel azzal a céllal, hogy 
megfelelő arányban és a lehető legnagyobb mértékben kerüljön kihasználásra az a keret, 
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amelyet a foglalkoztatási szolgálat biztosít. A táblázat mutatja, hogy a hónapok, és az 
időtartamok figyelembe vételével a számított létszám 171 fő lehet ebben az évben. 
Hozzáteszi, amennyiben az év második felében még lehetőség nyílik korrigálásra, illetve 
egyéb, például a Munkaügyi Központnál átcsoportosított forrásokra, akkor sor kerülhet 
újabb pályázat benyújtására.  
 
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Bélteczki János közli, az Egészségügyi és Szociális Bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol azzal, hogy értékteremtő munkára 
ad majd lehetőséget a pályázat. 
 
Obbágy Csaba közli, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  szintén megtárgyalta a 
határozati javaslatot és egyhangú szavazattal támogatja a testületnek elfogadásra. 
Megköszöni a Szociális és Egészségügyi Osztály osztályvezetőjének és munkatársainak 
az előterjesztés előkészítésében végzett munkáját, és az utólagos átvezetések elvégzését.  
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

33/KH/2011.(II.17.) számú határozat 
 

Tárgy: Pályázat benyújtása önkormányzati hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 
megvalósítása érdekében 

 
Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete tárgyi előterjesztést megtárgyalta, és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A  Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Határozat 1. mellékletében szereplő 

foglalkoztatók pályázatot nyújtsanak be hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
érdekében a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ózdi 
Munkaügyi Kirendeltségéhez.  

 
Felelős: a pályázó intézmény, szervezet vezetője 
Határidő: 

a) a pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 29. 
b) a pályázat megvalósításának határideje: folyamatos, de legkésőbb 2011. december 
31. 

 
2. A  Képviselő-testület a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz Ózd város 2011. évi 

költségvetésében biztosítja az önerőt a közfoglalkoztatottak munkabérének és 
járulékainak 10%-a erejéig, de legfeljebb 15 M Ft, azaz Tizenöt millió forint összegig, 
az önkormányzat által fenntartott intézmények, az önkormányzati részesedéssel 
működő nonprofit gazdasági társaságok, a Polgármesteri Hivatal és a Közterület-



 196 

felügyelet részére. A támogatásból nem finanszírozott költségek megfizetését a 
pályázóknak kell biztosítani. 
 
Felelős: PH Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2011. december 31. 
 
 

 
33/KH/2011.(II.17.) számú határozat melléklete 

 
2011 évi igények – Hosszú időtartamúnál 

 
 

Ssz. Intézmény neve 

Hosszú 
időtartamú 

 (8 órás) 
létszámigény  

Hosszú 
időtartamú  

(8 órás) 
létszámigény 

SZÁMÍTOTT  
Létszám 

Hónapok tel.sz. 

1 
Apáczai Csere János Általános 
Iskola 8 13 3-10 474-684 

2 Bem Úti Általános Iskola 9 9 9 471-089 
3 Bolyky Tamás Általános Iskola 4 4 9 572-285 
4 Petőfi Sándor Általános Iskola 6 7 1-8 471-795 
5 Újváros téri Általános Iskola 5 6 5-9 472-620 
6 Vasvár úti Általános Iskola 4 4 11 471-759 
7 Sajóvárkonyi ÁMK 10 14 3-10 471-537 
8 Béke Telepi Óvodák 8 12 4-10 472-856 
9 Csépány-Somsály ÁMK 6 6 3-10 472-264 

10 

Városközponti Óvoda (Katona J. 
úti, ill. Nemzetőr úti 
Tagintézmény) 10 12 4-10 472-563 

11 Alkotmány úti Óvoda 3 3 4-8 471-729 
12 Ózdszolg Nonprofit Kft. 67 67 4-10 569-244 

13 
Kistérségi Gyermekjóléti 
Intézmény 2 2 8 471-422 

14 
Ózdi Kistérségi Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat 2 2 12 572-114 

15 Ózd Város Polgármesteri Hivatal 1 1 10  

16 
Széchenyi István Közgazdasági 
Szakközépiskola 4 4 10 479-153 

17 Ózdi Művelődési Intézmények 3 3 9 479-153 

18 
Ózdi Kommunikációs Nonprofit 
Kft. 2 2 12 570-477 

  154 171  471-357 
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13.) napirend 
 

Javaslat közoktatási intézmények átszervezésére vonatkozó szándéknyilatkozatra  
 
 Fazekas Zoltán köszönti a meghívottakat. Elmondja, az előterjesztés már egyenes 
következménye a költségvetési rendeletben elfogadottaknak, illetve annak megvalósítását 
segítő intézkedéseknek. Hozzáteszi, nem előzmények nélküli az anyag, hiszen már 
korábban is történtek ilyen szándéknyilatkozatok, amelyek konkrétan részletezik az 
ütemtervet és a feladatköröket. 
 
Obbágy Csaba hozzáteszi, valamennyi intézményvezető részt vett a bizottsági ülésen, 
ahol elmondhatták véleményüket. Az anyag konkrétan arról szól, hogy a SZIKSZI-t és az 
Árpád Vezér Úti ÁMK Szakképző Iskolát megyei fenntartásba, a Bem Úti Általános 
Iskolát a római katolikus egyház fenntartásába kívánják adni, Csernelyből pedig 50 
általános iskolás diákot az Árpád Vezér Úti ÁMK-ba szeretnének behozni 
intézményfenntartói társulási formában. Szó van továbbá három óvoda összevonásáról, 
melyben az Alkotmány Úti Óvodához integrálódna a Mogyorósvölgyi és a Csernelyi 
Óvoda. A Szentsimoni Művelődési Ház és a Szentsimoni Helytörténeti Gyűjtemény 
pedig az Ózdi Művelődési Intézményhez kerülne. Köszönetet mond az Oktatási, 
Művelődési és Sport Osztálynak, mert igen alapos, jól előkészített anyag került a testület 
elé, hiszen bemutatja a jogszabályi hátteret, meghatározza az intézkedések ütemtervét, a 
tennivalókat, a határidőket, a felelősöket, a szükséges dokumentumok listáját, valamint 
elismeri a magas színvonalú munkát az érintett iskolákban, sőt külön mellékletben 
részletezésre kerülnek az Árpád ÁMK-ban az elmúlt 20 év során végrehajtott fejlesztések 
is, amelyhez gratulál. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalva egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Fazekas Zoltán megköszöni képviselő úr tárgyilagos és részletes kiegészítését. 
 
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Tóth Pál szintén elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság megtárgyalta 
a határozati javaslatot és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Kisgergely András előadja, a négy határozati javaslatból hárommal nincs probléma, 
hiszen az előző szándéknyilatkozatokkal már eldöntésre került, hogy a SZIKSZI és az 
Árpád Vezér Úti ÁMK Szakképző Iskolája megyei fenntartásba kerül, mert nincs a 
működtetésükre elég keret, de bíznak abban, hogy a fenntartásuk továbbra is megoldott 
lesz. Sajnos Csernelynek nem jó, hogy a gyerekeik ide fognak járni, mert nincs a 
környéken annyi diák, hogy érdemes lenne tovább működtetni az iskolát, Ózdnak 
azonban javítani fogja az intézményi kihasználtságát.  A Bem Úti Általános Iskola 
egyházi fenntartásba adása önmagában nem probléma, mert ez is lehet olyan lépés, 
amelyet kedvezően is lehet fogadni, azonban ismerve és tájékoztatást kapva az iskolába 
járó gyermekek összetételéről, felmerült benne - mivel az iskola az egész városból 
fogadhatott gyermekeket és tudomása szerint az oda járó gyerekek nagy része ugyan
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 maradni is akar -, hogy a különféle kisebbségi szervezetek megjelenése nem fogja-e a 
szülőket felbátorítani arra, hogy más iskolákba irassák át a gyerekeiket. Véleménye 
szerint eddig a város vezetése ellent tudott állni a kormány erőszakos integrációs 
törekvéseinek, melynek eredményeként meg tudták menteni például az Újváros Téri és a 
Vasvár Úti Általános Iskolát, de félő, hogy azok a problémák (tettlegességi, 
magatartásbeli), amelyek így is fennálltak már néhány iskolában, ebben a kettőben is meg 
fognak jelenni. Úgy gondolja ezért, hogy a konkrét döntések meghozatalánál 
mindenképpen foglalkoznia kell a testületnek az említett felvetésekkel.   
  
Fazekas Zoltán megköszöni a valóban jogos észrevételt, amely az előterjesztés 
előkészítése során már többször felmerült valamennyiükben. Úgy gondolja azonban, 
hogy a megyei fenntartásba történő átadás már egy előre elkészített folyamatnak a 
következő lépése, és messze nem az utolsó. A megye kifejezte szándékát, hogy átveszi és 
működtetni kívánja a két intézményt. A középiskola átadása teljes egészében akkor fog 
realizálódni, ha a megye szándéknyilatkozatot ad, illetve átvállalja és garanciát ad arra, 
hogy öt évig a mostani szakmai színvonalon tovább működteti az intézményt, hiszen az 
építéshez kapott állami támogatásnak ez is feltétele volt. Az Árpád ÁMK Szakképző 
Iskolára pedig szükség van, és Kisgergely András képviselőnek abban lesz komoly 
feladata, hogy megyei képviselőként törekedjen ezen iskolák színvonalának és 
továbbműködésének megtartásában. A Bem Úti Általános Iskola kérdése sem először 
merül fel, hiszen az önkormányzat szándéknyilatkozatát követni fogja – reményeik 
szerint – a katolikus egyház szándéka is. Megjegyzi, ő és osztályvezető asszony hétfőn 
fognak érsek úrral találkozni, ahol tisztázni fogják az alapfeltételeket, mely magában 
foglalja majd a szándéknak megfelelően azt, hogy mindenképpen a jelenlegi tanulói 
létszámmal, és a kialakult folyamatot tovább folytatva kívánják az iskolát működtetni  
egy ún. „romapasztorizációs” feladatkörben. Ezt a szándékot írásban is szeretnék majd 
látni, de nemcsak az egyháztól, hanem a szülőkön keresztül a gyerekektől is, hiszen 
számszerűsíteni kell, hogy ki fog maradni, mert csak azután történhet majd az átadás, ha 
legalább 90%-ban ezt vállalni fogják. Az a veszély, amely felvetésre került – véleménye 
szerint -  a közeljövőben semmiképp nem áll fenn. Természetesen továbbra is 
feladatuknak tartják, hogy ezt a nem könnyű és érzékeny egyensúlyt a város 
közoktatásában fenntartsák és biztosítsák. Az a veszély azonban, ami a kormány 
szándékaival ellenkezik, elhárult, hiszen a jelenlegi kormánynak is az az álláspontja, 
hogy az erőltetett integrációra nincs szükség.  
  
Obbágy Csaba megerősíti az alpolgármester úr által elmondottakat, és megjegyzi, hogy 
nem alaptalan Kisgergely András képviselő félelme a különféle jogvédő szervezetekkel 
és személyekkel szemben, hiszen volt már dolguk velük. Úgy véli azonban, hogy 
óvatosak és felkészültek lesznek az ilyen esetek kezelésére, és a tárgyalások során is. 
Megjegyzi, még a tárgyalások előtt vannak, de megnyugtató lehet, hogy sok jó gyakorlati 
példa van már erre. Példának említi a római, görög katolikus, vagy egyéb más vallás 
ilyen jellegű intézményi működését, ezért mindenképpen az a véleménye, hogy a terv 
megvalósítása színesíteni fogja az ózdi oktatási kínálatot. 
 
Fazekas Zoltán kéri, mivel az előterjesztés négy határozati javaslatot tartalmaz, hogy 
szavazzanak az első  javaslatról.
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A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

34/KH/2011.(II.17.) számú határozat 
 

Tárgy: A Bem Úti Általános Iskola egyházi fenntartásba adására vonatkozó 
 szándéknyilatkozat 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény  81. §, 82. § (6), 88. §  (4),  102. § (2), 118. § (9) bekezdés 
 alapján a Bem Úti Általános Iskolát 2011. szeptember 1-től a Magyar Katolikus Egyház 
 fenntartásba  kívánja adni. 
 
Felelős:                     Polgármester 
A döntés határideje: 2011. május 31. 
 

-.-.- 
 

Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztés második javaslatáról.  
 
A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

35/KH/2011. (II. 17.) számú határozat 

Tárgy: Csernely Község Önkormányzatával való intézményfenntartó társulási 
megállapodások  megkötésére vonatkozó  szándéknyilatkozat 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés c.) pontja, 41. § és 43. §-ai, a helyi 
önkormányzatok társulásairól  együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 2. § 
és 8. §, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény  88. § (4) bekezdése alapján 
Csernely Község Önkormányzatával intézményfenntartó társulási megállapodásokat 
kíván kötni óvodai és általános iskolai feladatellátásra. 
A Csernelyi Napköziotthonos Óvodát az Alkotmány Úti Óvoda tagintézményeként 
kívánja működtetni 2011. szeptember 1-től.  
A csernelyi általános iskolás tanulókat  az Árpád Vezér ÁMK Általános Iskolai 
intézményegysége, mint kötelező felvételt biztosító intézmény fogadná 2011. szeptember 
1-től. 
 
Felelős:                       Polgármester 
A döntés határideje:   2011. május 31. 
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Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztés harmadik javaslatáról. 
 
A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
36/KH/2011.(II.17.) számú határozat 

 
Tárgy: Az Alkotmány Úti Óvoda átszervezésére vonatkozó szándéknyilatkozat 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
Ózd Város Önkormányzata kinyilvánítja azon szándékát, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény  88. § (4),  102. § (2),  a települési önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 1. § (6) bekezdés c.) pontja, 41. §, 43. §, a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 2. § és 8. §  alapján 
a Csernelyi Napköziotthonos Óvodát az Alkotmány Úti Óvoda tagintézményeként 
kívánja működtetni 2011. szeptember 1-től.  
Amennyiben a Bem Úti Általános Iskola és Óvoda általános iskolai intézményegysége a 
Magyar Katolikus Egyház fenntartásába kerül, a Mogyorósvölgyi Óvoda 
intézményegységet az Alkotmány Úti Óvoda tagintézményeként kívánja működtetni 
2011. szeptember 1-től. 
 
Felelős:                     Polgármester 
A döntés határideje: 2011. május 31. 

 
-.-.- 

 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztés negyedik javaslatáról. 
 
A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

37/KH/2011. (II. 17.) számú határozat 

Tárgy: Az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ telephelyeiként működő 
Szentsimoni Művelődési Ház és a Szentsimoni Helytörténeti Gyűjtemény az 
Ózdi Művelődési Intézményekhez csatolására vonatkozó  szándéknyilatkozat 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
Ózd Város Önkormányzata kinyilvánítja azon szándékát, hogy a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvényben, valamint annak végrehajtási rendeleteiben foglaltak alapján az Árpád 
Vezér Általános Művelődési Központ telephelyeiként működő Szentsimoni Művelődési 
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Házat és a Szentsimoni Helytörténeti Gyűjteményt 2011. szeptember 1-től az Ózdi 
Művelődési Intézmény telephelyeiként kívánja működtetni. 
 
Felelős:                    Polgármester 
A döntés határideje: 2011. május 31. 
 

-.-.- 
 
(A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja tovább munkáját, melynek anyagát külön 
jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 

16.) napirend 
 

Tájékoztató Ózd Város Önkormányzatának egységes vagyonbiztosításáról 
 
Vitális István pozitívan értékeli, hogy a közbeszerzési eljárás keretében biztosítási 
módozatként a 2010. évhez képest sikerült alacsonyabb díjat elérni úgy, hogy bővült a 
szolgáltatások köre. Kéri azonban, hogy kerüljön átjavításra a 2. oldalon az 
államigazgatási jogkör felelősségbiztosítása szöveg alatt a biztosító neve, amely nem 
Generali-Providencia Biztosító Zrt., hanem Groupama Garancia Biztosító Zrt. A 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta a tájékoztatót és egyhangúlag kéri a 
testülettől a tudomásulvételét. 
 
Fazekas Zoltán kéri, mivel észrevétel, hozzászólás nincs, a testület vegye tudomásul a 
tájékoztatót. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. 
  

17.) napirend 
 
Tájékoztató a víziközmű vagyon kezelésének 2010. évi tapasztalatairól 
 
Bíró Ferenc tájékoztatásul közli, a 17.562.050,- Ft bruttó értéknövekedés mellett 5.306,- 
Ft csökkenéssel a finanszírozásba kapott eszközök bruttó értéke 17.556.744,- Ft-tal nőtt 
2010. évben. Így megállapítható, hogy eredményes gazdálkodást folytatott az Ózdi 
Vízmű Kft.  
 
Tóth Pál elmondja, a Felügyelő Bizottság megtárgyalta a tájékoztatót és egyhangúlag 
tudomásulvételre javasolja. Megjegyzi, a jövőben célszerűbbnek tartaná, ha az 
előterjesztés az éves beszámolóval együtt kerülne megtárgyalásra. 
 
Fazekas Zoltán megköszöni az elhangzott javaslatot, melynek – véleménye szerint - nincs 
akadálya. Kéri, vegyék tudomásul a tájékoztatót. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi 
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18.) napirend 
 

Tájékoztató az ÓMI Városi Művelődési Központ „Olvasó” 2010. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 
 
Obbágy Csaba elmondja, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta a kb. 40 
oldalas beszámolót, amely részletesen beszámol a tevékenységükről. Ebből kiemeli a 
közcélú munkaprogramot, amelynek keretében 10 fő segítette az ÓMI munkáját. Reméli, 
lesz lehetőség segíteni ebben az évben is. Gratulál a színvonalas munkához, mellyel a 
2010. évre tervezett 16.800 e Ft-os éves bevétellel szemben 21.142 e Ft-ot sikerült 
realizálni. Javasolja, a jövőben tartandó intézményi vezetői értekezletekre igazgató 
asszony is kapjon meghívást.  
 
 Fazekas Zoltán megköszöni a javaslatot, mert úgy gondolja, nagyon fontos az 
intézmények közötti kapcsolattartás. 
 
Vitális István közli, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta a tájékoztatót, és 
egyhangúlag tudomásul vette. Bízik benne, ahogy a 2010. évben a 2009. évhez képest 
sikerült nagyobb bevételt realizálni, úgy a mostani költségvetés is arra ösztönözni majd a 
művelődési központot, hogy most is megfeleljen a kihívásoknak.  
 
Fazekas Zoltán kéri, mivel hozzászólás, észrevétel nincs, a testület vegye tudomásul a 
tájékoztatót. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. 
 

19.) napirend 
 

Tájékoztató a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről 
 
Obbágy Csaba elmondja, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta a 
tájékoztatót, melyhez gratulál. Megjegyzi, az egyesület rengeteg versenyen vett részt, 
pályázott, külső forrást kutatott fel. Úgy gondolja, a szülők hozzáállása is példaértékű, 
mellyel mindenképpen hozzájárulnak a város jó megítéléséhez, és jó hírnevéhez. 
 
Fazekas Zoltán a Képviselő-testület nevében nagyon sok sikert kíván a további 
munkájukhoz. Kéri, vegyék tudomásul a tájékoztatót. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. 

 
20.) napirend 

 
Tájékoztató az Ózd Városi Sportegyesület tevékenységéről 
 
Obbágy Csaba elmondja, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta a 
legösszetettebb városi egyesületről szóló tájékoztatót, melyet egyhangúlag támogat. 
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Örömmel vette tudomásul, hogy a különböző sportegyesületek egyre többször hívják meg 
rendezvényeikre a testület tagjait, ahol teljes körű tájékoztatást kaphatnak munkájukról, 
illetve a szakosztályok el tudják mondani elvárásaikat, problémáikat, kéréseiket.  A 
tájékoztató elkészítéséhez gratulál, további sok sikert kíván. 
  
Fazekas Zoltán megköszöni az elkészített tájékoztatót, és munkájukhoz szintén sok 
sikert, kitartást kíván. Kéri, vegyék tudomásul a tájékoztatót. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. 
 

21.) napirend 
 
Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata és intézményei 2010. évi közbeszerzési 
eljárásairól 
 
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a tájékoztatót megtárgyalta és 
egyhangúlag tudomásul vette. 
 
Fazekas Zoltán kéri a testületet, mivel hozzászólás, észrevétel nincs, a testület vegye 
tudomásul a tájékoztatót.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. 
 

22.) napirend 
 

Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 
 
Fazekas Zoltán kéri a testületet, mivel észrevétel, hozzászólás nincs, a testület vegye 
tudomásul a tájékoztatót. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. 
 

23.) napirend 
 

Tájékoztató a 2010. november 25. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről 
 
Fazekas Zoltán közli, az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz. Kéri, mivel 
hozzászólás, észrevétel nincs, szavazzanak az első javaslatról. 
 
Fürjes Pál mindkét határozat vonatkozásában bejelenti személyes érintettségét. 
 
A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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42/KH/2011. (II.17.) számú határozat 

 
Tárgy: Fürjes Pál polgármester fizetett szabadsága igénybevételének engedélyezése 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 33. §-ában 
biztosított jogkörében engedélyezi  Fürjes Pál polgármesternek  

2011. február 18. és február 21. napján, 
összesen 2 nap 2010. évi fizetett szabadság igénybevételét. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

-.-.- 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a második határozati javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozza: 
 

43/KH/2011. (II.17.) számú határozat 
 

Tárgy: Fürjes Pál polgármester svédországi kiküldetésének jóváhagyása 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fürjes Pál polgármester 2011. január 
30 – február 2. közötti svédországi kiküldetését utólag jóváhagyja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

-.-.- 
 
(Fazekas Zoltán alpolgármester átadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek.) 

 
 

24.) napirend 
 

Javaslat az Ózd, Velence telep 28/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás 
bérbeadására 
 
Fürjes Pál tájékoztatja a testületet, hogy a „Munka + tanulás” program keretében újították 
fel az önkormányzati lakást, amelynek a környezete tiszta és rendes, ezért javasolja a 
lakás bérbeadását. 
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Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta a javaslatot, és 
egyrészt támogatja a programot is, másrészt pedig – mivel az elmondott viszonyok 
fennállnak – a bérbeadást is. 
  
Fürjes Pál kéri, mivel hozzászólás, észrevétel nincs, szavazzanak a határozati javaslat 
elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
  

44/KH/2011. (II.17.) számú határozat 
 
Tárgy:  Az Ózd, Velence telep 28/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás 

bérbeadása 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület az Ózd, Velence telep 28/1. szám alatti, 1 szobás, 54 m2 
alapterületű, félkomfortos komfortfokozatú önkormányzati bérlakást ifj. Nacsa Imre, 
Ózd, Velence telep 7/2. szám alatti lakos részére - egyedi elbírálás alapján – 2016. 
február 25. napjáig biztosítja. 
Nevezett köteles a 135.000,- Ft óvadék, a licitlakbér valamint a lakásfenntartási 
költségek megfizetésére. 
 
A Képviselő-testület felkéri az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 
lakásbérleti szerződést a határozatban foglaltaknak megfelelően kösse meg. 
Felelős:  ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Határidő:  2011. február 25. 

-.-. 
 

(dr. Mészáros Miklós képviselő elhagyja az üléstermet.) 
 

25.) napirend 
 

Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 
 
Fürjes Pál közli, Kisgergely András képviselő jelentkezik hozzászólásra, azonban ezt az 
ülés megkezdése előtt nem jelezte.  
 
Fazekas Zoltán javasolja, hogy a következő testületi ülésen hangozzon el a hozzászólás. 
 
Kisgergely András elmondja, egy most érkezett, fontosnak tartott e-mail felolvasására 
kérne lehetőséget.  
 
Fürjes Pál kéri, szavazzanak Kisgergely András képviselő úr hozzászólási lehetőségéről. 
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A Képviselő-testület 8 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett megadja a hozzászólást 
Kisgergely András képviselőnek.  
 
Kisgergely András felolvassa az e-mailt, mely az ülés alatt az Árpád Vezér Úti ÁMK-ba 
járó gyermekek szüleitől érkezett a laptopjára:  
 
„Tisztelt Kisgergely András Képviselő Úr! 
Az ózdi szülők nevében segítségét szeretném kérni. Az ózdi iskolákban (nevezetesen az 
Árpád Vezér Úti ÁMK szakképző részében) tűrhetetlen állapotok uralkodnak. A 
"kisebbséghez" tartozó gyerekek rendszeresen terrorizálják, félelemben tartják és szó 
szerint verik gyermekeinket. Olyan gyermekekről van szó, akik rákényszerültek arra, 
hogy ilyen iskolákban tanuljanak. Ugyanis tanulmányi eredményük nem jogosítja fel 
őket, hogy elit iskolákba járjanak. Meghúzódó, jó magaviseletű tanulók, akiket éppen 
emiatt kezdenek ki a roma diákok. Természetesen minden indok nélkül 
vannak fenyegetve és verve. Egyedül felróható hibájuk gyermekeinknek a magyar 
származásuk, amit csúnya szavakkal nap mint nap felrónak nekik. (Az említett iskolában 
ma már nem cigányozás folyik, hanem "magyarozás") Rettegve engedjük el reggelente 
gyerekeinket az iskolába és izgulunk azért, hogy a gyerek megússza-e a mai napot 
bántalmazás nélkül.   
A pedagógusok tehetetlenek a roma tanulókkal és szüleikkel szemben, félve az esetleges 
bántalmazásoktól. Ugyanis a pedagógusnak nincs más eszköze, csak a jó szó, amire a 
beilleszkedni nem képes roma tanulók nem vevők. Ilyen körülmények között a normális 
(magyar)  gyermekek, szüleik és pedagógusok egyaránt rettegnek. Tanítani egyszerűen 
lehetetlen. 
Abban kérnénk segítséget Öntől, hogy egyáltalán hová is lehetne fordulnunk. 
Tehetetlennek érezzük magunkat. Tudomásunk szerint már más iskolákban működik egy 
olyan rendszer, ahol a rendőrség állandó jelenléte biztosított tanítási idő alatt, segítve 
ezzel a fenti problémák megfékezését. Van-e lehetőség rendőri jelenlétre az Árpád ÁMK-
ban? Szeretnénk, ha testületi ülésen felvetné ezt a problémát. Reméljük, a Fideszes 
többségű testületben nyitott fülekre talál az elkeseredett ózdi szülők panasza. 
Közbenjárását előre is köszönöm.” 
 
Megköszöni a hozzászólási lehetőséget, és úgy gondolja,  megérte a Képviselő-
testületnek ezt a kis időt rászánni. Javasolja, a következő testületi ülésen térjenek a 
témára vissza.  
 
Fürjes Pál véleménye szerint sajnos ez folyamatosan meglévő állapotot tükröz. 
 
Boda István szeretne reagálni az elhangzottakra. 
 
Fürjes Pál megadja a szót Boda István képviselőnek. 
 
Boda István úgy gondolja, ilyen témának nem így szabad elhangzania, mert nem ez a 
jellemző, nyílván vannak problémák, szinte naponta vizsgálnak ki ügyeket, de ezeket 
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próbálják megoldani. Véleménye szerint más iskolában is vannak konfliktusok, a maga 
részéről pedig nem tapasztalt ilyen drasztikus problémákat. Javasolja, ha a szülőknek ez a 
véleményük, forduljanak a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Művelődési és Sport 
Osztályához, vagy a rendőrséghez, de ez a fajta hangulatkeltés nem méltó a testülethez.  
 
Fürjes Pál kéri a testület tagjaitól, hogy – lehetőség szerint – mindenki vegyen részt a 
2011. március 15-én a Petőfi szobornál megrendezésre kerülő városi ünnepségen. 
Megköszöni a munkát, és az ülést bezárja.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Dr. Almási Csaba        Fürjes Pál 
       jegyző                 polgármester 
 


