
Jegyzőkönyv 
 
Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 16-án a 
Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 
 
Jelen vannak: 
Fürjes Pál, {9.) napirendi pontig}, Fazekas Zoltán, Dr. Bélteczki János, Boda István, 
Csutor László, , Galanics Ferenc, Kisgergely András, Dr. Kósné Dargai Rita, Márton 
Ferenc, Dr. Mészáros Miklós, Obbágy Csaba, Tartó Lajos, Tóth Pál, Turiné Orosz 
Margit, Vitális István képviselők  
 
Jelen van továbbá: 
Dr. Almási Csaba jegyző 
Dr. Sztronga Eszter aljegyző 
Énekesné Dr. Kótka Andrea jogtanácsos 
Krokavecz Györgyné  PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője 
Kovács-Hagyó Zoltán PH. Pénzügyi Osztály vezetője  
Kiss Lajos   PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

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

vezetője 
Oroszné Mák Erika PH. Hatósági Osztály vezetője 
Halász Sándor    Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 
Tengely András    Ózdinvest Kft. ügyvezetője 
Andó Pál Türr István Képző és Kutató Intézet Ózdi 

Igazgatóságának igazgatója 
Hák Sándor     Vasvár Úti Általános Iskola igazgatója 
Puskáné Murányi Gabriella  Alkotmány Úti Óvoda vezetője 
Steiner Zoltán    Petőfi Úti Általános Iskola igazgatója 
Márkus Lajosné    Petőfi Úti Óvoda vezetője 
Földessy Andrea    Virág Úti Óvoda vezetője 
Holló Ferencné    Csépányi Óvoda vezetője 
Gyirásziné Tardosi Judit   Somsályi Óvoda vezetője 
Juhász Tamásné    Katona József Úti Óvoda vezetője 
Alberti Józsefné    Nemzetőr Úti Óvoda vezetője 
Kovács Ottó     Bolyky Tamás Általános Iskola igazgatója 
Pappné Szalka Magdolna   Ózdi Művelődési Intézmények igazgatója 
Pap Béláné      jegyzőkönyvvezető 
Pataki Éva     jegyzőkönyvvezető 
 
 
Fürjes Pál üdvözli a megjelenteket. Kéri a képviselőket, hogy a mobiltelefonjaikat 
kapcsolják ki, és a szavazógépet kapcsolják be. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes.  
A napirendi pontokkal kapcsolatban a következő javaslatot teszi:  
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- A meghívóban 1.) napirendként szereplő „Ózd Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …/2012. (.....) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2011. 
évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról” c. 
előterjesztés 1/a.) napirendként, míg a 6.) napirendként szereplő „Javaslat az 
önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek jóváhagyására” c. előterjesztés 1/b) napirendként kerüljön 
megtárgyalásra. 

- 6.) napirendként az „Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. (….) 
önkormányzati rendelete a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű helyi 
önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyonelemekről” c. előterjesztés kerüljön 
felvételre. 

- A 12.) napirendként szereplő „Javaslat lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott 
tüzelő segély biztosítása érdekében beérkezett pályázatok elbírálására”, illetve a 19.) 
napirendként szereplő „Javaslat az Ózd, Ív út 7. 7/27. szám alatti, 5273/5/A/31 hrsz-
ú önkormányzati ingatlanra vonatkozó vételi kérelem elbírálására” c. előterjesztés 
levételre kerüljön. 

- Szintén kerüljön levételre a 17.) napirendként szereplő „Javaslat Gáll István és neje 
Ózd, Kölcsey út 14/B szám alatti lakos egyenértékű ingatlancsere felajánlásának 
elfogadására” c. előterjesztés, és helyette a „Javaslat az Ózd belterületi Mekcsey út 64. 
szám alatti 3621 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésével kapcsolatos 
döntés meghozatalára” c. előterjesztés kerüljön felvételre. 

-  A „Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok” keretében Márton Ferenc négy 
témakörben, illetve Dr. Kósné Dargai Rita kíván hozzászólni.  

- A   „Javaslat Ózd, Sárli telepi ingatlanok haszonbérlet útján történő hasznosítására kiírt 
pályázat elbírálására” c. előterjesztés nyilvános tárgyalása vagyoni érdekeket sérthet, 
ezért javasolja  zárt ülés keretében történő megtárgyalását. A „Javaslat az Ózd, Dózsa 
György út 22. szám alatti 3695 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó egyenértékű cserekérelem 
elfogadására”, c. előterjesztés vonatkozásában nem rendelkeznek az igénylők írásbeli 
nyilatkozatával, hogy hozzájárulnak a nyílt üléshez, ezért az előterjesztést zárt ülés 
keretében  kell megtárgyalni.  

Kéri, szavazzanak a javasolt előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásáról. 
 
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyetért azzal, hogy a „Javaslat Ózd, Sárli telepi ingatlanok haszonbérlet útján 
történő hasznosítására kiírt pályázat elbírálására„c. előterjesztés zárt ülés 
keretében kerüljön megtárgyalásra.  
 
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a napirenddel kapcsolatban.  
 
A Képviselő-testület  15 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendet 
fogadja el: 
 
1/a.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012. (.....) önkormányzati 

rendelete Ózd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 
3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Előterjesztő:  Polgármester 
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1.b)   Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására 
 
Előterjesztő: Polgármester 

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

rendelete Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről  
 
Előterjesztő:  Polgármester 

 
3.) Javaslat a 2012. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedésekre  

 
Előterjesztő:  Polgármester 

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

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

  
Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

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

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

 
Előterjesztő:  Dr. Bélteczki János települési képviselő 

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

rendelete a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű helyi önkormányzati 
tulajdonban lévő nemzeti vagyonelemekről 

 
Előterjesztő:  Polgármester 

 

7.)  Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának 
módosítására  

 
Előterjesztő: Ózdi TÁVHŐ Kft. ügyvezetője  

  
 
8.)  Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2012. I. félévi üzleti tervének 

elfogadására  
 

Előterjesztő: Ózdi TÁVHŐ Kft. ügyvezetője  
  
9.)  Javaslat az ÉMOP-4.3.1/A-11 kódszámú „Nevelési intézmények fejlesztése” című 

pályázat benyújtásához szükséges intézkedések meghozatalára  
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Előterjesztő: Polgármester 
 
 

10.) Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására 
 
Előterjesztő:  Polgármester 

 
11.)  Javaslat az Ózd, Piac útra telepített 2 db sebességmérő berendezés ajándékként 

történő elfogadására  
 

Előterjesztő: Polgármester   
 
12.) Javaslat az Ózd Városi Önkormányzat Közterület-felügyelete Szervezeti és 

Működési Szabályzatának jóváhagyására 
 
 Előterjesztő:  Polgármester 
 
13.)  Javaslat önkormányzati részvételre komplex lakhatási és képzéssel egybekötött 

munkaerő-piaci modellprogramban 
 

Előterjesztő: Alpolgármester 
 
14.) Javaslat a Sajó-Rima EGTC alapításában történő önkormányzati részvételre 
 

Előterjesztő:  Alpolgármester 
 
15.) Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására 

 
Előterjesztő:  Jegyző 

 
16.) Javaslat az Ózd belterületi Mekcsey út 64. szám alatti 3621 hrsz-ú önkormányzati 

tulajdonú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára 
 
Előterjesztő: Polgármester 
 

17.)  Javaslat az Ózd, Dózsa György út 22. szám alatti 3695 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 
egyenértékű cserekérelem elfogadására 

 
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke  

  
 
18.)  Javaslat Ózd, Sárli telepi ingatlanok haszonbérlet útján történő hasznosítására kiírt 

pályázat elbírálására 
 
 Előterjesztő:  Eseti Bizottság elnöke 

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

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

 
20.)  Tájékoztató Ózd Város Önkormányzatának 2011. évi egységes 

vagyonbiztosításáról 
 

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
 
21.) Tájékoztató az Ózdi Kerékpáros Egyesület tevékenységéről 
 

Előterjesztő:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
Meghívott: Frőlich Tamás Ózdi Kerékpáros Egyesület elnöke 

 
22.) Tájékoztató a Fiedler Ottó Sportegyesület  tevékenységéről 
 

Előterjesztő:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
Meghívott: Elek Vilmos Fiedler Ottó Sportegyesület  elnöke 

 
23.) Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az 

átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 
 

Előterjesztő:  Polgármester 
 
24.) Tájékoztató a november 24-i ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről  

 
Összeállította: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 

 
25.)  Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 
 
Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán alpolgármesternek.  
 

l/a.) napirend 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012. (.....) önkormányzati 

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

 
Fürjes Pál elmondja,  2011-ben óvatos költségvetési tervet fogadtak el, ehhez képest a 
tervezett hiány tekintetében jelentős csökkenésről tudnak beszámolni, 143 M Ft-ra 
csökkent a hiány. Elsősorban a képviselők értő, aktív, alkotó munkájának, az év 
közbeni módosítások, megtett intézkedések, átszervezések eredményének, a hivatal 
osztályain dolgozók munkájának köszönhető. Olyan eredményt tudnak felmutatni, 
amely példa lehet más hasonló méretű városnak. Mindezt úgy érték el, hogy közben 
fizetési nehézségek nem voltak, minden intézmény működött. Ezzel az eredménnyel 
méltán lehet a 2012-es évet tervezni. A bevételek alakulásához nagyban hozzájárult a 
városban működő nagy cégek magasabb iparűzési adó befizetése, a cégek fejlődtek, az 
eladásuk javarészt dollárban és euróban képződött, így az árfolyam kedvező alakulása 
nagyobb bevételt jelentett számukra. Elindultak a Startmunka program irányába, 
melynek célja, hogy minél több embert próbáljanak bevezetni a munka világába. 



 6 

Olyan tevékenységeket kezdtek el, amely a jövő beruházásaihoz alapot jelentene, mint 
pl. mezőgazdasági tevékenység, erdőtakarítás, ültetvények előkészítése, árvíz 
védelemben való segítés. Fejlesztési, felhalmozási területen egy kicsit rosszabb a 
helyzet. A kötvény kibocsátásból származó pénzeszköz fedezte az eddig pályázatok 
önerő tartalékát, de  2014 utolsó negyedévében, illetve 2015-ben a kötvény 
visszafizetését nemcsak kamat, hanem tőke oldalról is meg kell kezdeni. Fel kell 
készülni erre az időszakra. Megköszöni a jelenlévőknek a jó eredményt és a további 
munkához sok sikert kíván.  
 
Vitális István ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és 
Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttes ülésén tárgyalta a napirendet és azt 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság 4 igen 
szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Dr. Bélteczki János: az Egészségügyi és Szociális Bizottság szintén tárgyalta a 
javaslatot, és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Obbágy Csaba elmondja, nem kis teljesítmény amit 2011-ben sikerült elérni, a 
tervezett 800 M Ft-os hiány 143 M Ft–ra csökkent le év végére , erre büszke lehet az 
önkormányzat. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökétől elismerést kaptak azért, 
hogy a megszorításokat, melyeket az Alsófokú Oktatási Intézményeknek 
előirányoztak, végrehajtották. Történtek olyan változások, amelyek a 2012-es 
költségvetésre is kihatással lesznek, ilyen a Bem úti Általános Iskola átadása az 
egyháznak, illetve a Vasvár úti Tehetséggondozó átadása, a Tétényi úti óvoda 
bővítése. Zavartalanul, magas színvonalon működött a kultúra és a sportélet. A 
bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Fazekas Zoltán  kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás 
mellett megalkotja az alábbi rendeletet:  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete 

Ózd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  
Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. 
(III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban SZMSZ) 2. mellékletének I.3.1. 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és 
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Rendészeti Bizottság,  az SZMSZ 2. melléklete II..3.1. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, az SZMSZ 2. 
melléklet III.2.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság, az SZMSZ 2. melléklet IV.2.4. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi és Szociális Bizottság és az SZMSZ 2. 
melléklet V.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lakásügyi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetéséről 
szóló 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1)-(3) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„(1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi  

módosított költségvetésének 
 

a) költségvetési bevételei főösszegét                          8.608.650 E Ft-ban 
b) költségvetési kiadásai  főösszegét                        9.531.903 E Ft-ban 
c) összes   hiányát                                                             1.420.519 E Ft-ban 
 

 állapítja meg. 
 

(2) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 1.420.519 E Ft-os hiányából 
 

a) a működési hiány összege:                                      199.871 E Ft 
b) a felhalmozási hiány összege:                                   1.220.648 E Ft 

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

 
a) belső finanszírozás keretében  

- előző évi pénzmaradványból                                      56.932 E Ft 
 

b) külső forrás bevonásával     
- működési hitel felvételéből                142.939 E Ft 
  
  összegben finanszírozza. 

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

„(6) A Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásainak módosított 
előirányzata   5.735.411 E Ft. melyből                

a) az általános tartalék összege                     2.163 E Ft, 
b) a lakóterületi céltartalék összege             
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           = működési célra                                  2.385 E Ft, 
           = felhalmozási célra                            2.194 E Ft, 
c) a pályázati céltartalék összege                         3.859 E Ft, 
d) vis-maior tartalék összege                          5.000 E Ft, 
e) felhalmozási tartalék (kötvényből 
    fel nem használt rész)              258.286 E Ft, 
f.) működési tartalék közfoglalkoztatás kiadásaira           105.415 E Ft 
 

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

szerv által folyósítandó támogatás módosított összege 2.958.772 E Ft. 
 A folyósítandó támogatásokat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szervenként a 6. melléklet tartalmazza. 
 
(8) Az Önkormányzat által kijelölt felújítások módosított előirányzata 241.123 E Ft, a 

beruházási kiadások módosított előirányzata 1.577.382 Ft. Az intézményenkénti 
és feladatonkénti részletezését a 8. és 9. mellékletek tartalmazzák.”  

 
2. § 

 
A Rendelet 4. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki: 

 
„(15) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatás kiadásaira előirányzott 105.415 E Ft 

működési tartalék (5. melléklet 5. cím 1. alcím 9. előirányzat-csoport) felosztásáról a 
2012. évi költségvetési rendeletben dönt.” 

 
3. § 

 
(1) A Rendelet 2-6. és 8-12. melléklete helyébe az 1-10. melléklet lép. 
 
(2) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 
 

4. § 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 7/2011.(III. 31.) önkormányzati rendelet XXI. Fejezete helyébe a 
következő fejezet lép:  
 

„XXI. Fejezet 
Nemzetiségi önkormányzat működési feltételei 

 
61. § 
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Az Önkormányzat biztosítja a települési nemzetiségi önkormányzat testületi 
működésének feltételeit.”  
 
 

5. § 
 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2011. december 31-én lép 
hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti. 

 
(2) A rendelet 4. §-a 2012. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
 

Dr. Almási Csaba                Fürjes Pál  
           jegyző              polgármester  
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1/b.) napirend 

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására 

 
Vitális István ismerteti, a költségvetési rendelet elfogadása előtt kell megtárgyalni az 
előterjesztést. A stabilitási törvény fontos eleme, hogy az adósságot keletkeztető fizetési 
kötelezettségek nem lehetnek egyik évben sem nagyobbak, mint a saját bevétel 50 %-a, 
2013-tól pedig hiánymentes gazdálkodást kell folytatni. A határozati javaslat ennek 
szellemében készült. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi 
Bizottsággal együttes ülésen tárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra 
javasolja.  
 
Fazekas Zoltán  kéri, szavazzanak  a határozati javaslatról.  
 
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2012.(II.16.) határozata 

az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek jóváhagyásáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

1.) A Képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek előirányzatát az alábbiak 
szerint hagyja jóvá: 

 
a) helyi adóból származó bevételek    1.125.000 EFt 
b) adópótlék, bírság             8.500 EFt 
c) talajterhelési díj             2.000 EFt 
d) helyszíni és szabálysértési bírságok          9.000 EFt 
e) bérleti, földhasználati díjak         11.580 EFt 
f) osztalék            16.512 EFt 
g) önkormányzati lakások törlesztő részletei         1.040 EFt 
h) üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel      37.022 EFt 
i) támogatási kölcsönök visszatérülése           7.970 EFt 

Saját bevételek összesen:      1.218.624 EFt 
 

2.)  A Képviselő-testület 2012. évre vonatkozóan újabb adósság keletkeztető ügyletről 
nem döntött. 

 
3.)  Az önkormányzat korábbi években kötött adósságot keletkeztető ügyleteiből 

származó tőketörlesztési kötelezettségei az alábbiak: 
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Megnevezés/év                                                        2012.          2013.         2014.        2015.  

Városháza bővítése hitel (EFt)                    20.000              0         
Infrastruktúra fejlesztési MFB hitel (EFt)                  32.800       25.051  
Liszt F. Műv. Ház rekonstrukciója MFB hitel (EFt)  22.000       22.000 
Panellakások felújítására felvett hitel (EFt)                 9.312         9.265 
Kötvény tőketörlesztése 250Ft/CHF árfolyamon (EFt)                               93.313    373.250 
 Összesen:                   84.112       56.316     93.313    373.250  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerű 

-.-.- 
 

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

rendelete Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről 
 
Fazekas Zoltán ismerteti, a 2012-es költségvetés tárgyalása két részben, először általános, 
majd a részletes vita keretében történik.  
 
Fürjes Pál elmondja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV., illetve Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint bizonyos korlátok 
figyelembevételével kellett a költségvetést megalkotni. Előírás, hogy az önkormányzat 
saját bevételeinek 50 %-áig tervezhető működési hiány, ez előrevetíti a 2013-as előírást, 
amikor nem lehet működési hiány. Néhány fontos szempontot emel ki, melyet figyelembe 
vettek a költségvetés megalkotásakor. Kiemelt feladatként határozták meg, hogy olyan 
beruházásokat kell előtérbe helyezni, melyek új munkahelyeket teremtenek, ennek 
prioritása lesz mindenek felett. Hosszú távon sok problémát oldana meg a városban,  hisz 
javulna az önkormányzat gazdálkodása, a város közbiztonságára, hangulatára kihatással 
lenne, ha nőne a foglalkoztatás. Másik fontos tényező az, hogy a már folyó beruházásokhoz 
meg kell teremteni az önrészt, azért hogy a támogatástól ne essen el az önkormányzat, és 
hatékonyan befejezzék a fejlesztéseket. Óvatos bevételi, illetve takarékos kiadás tervezéssel 
202 M Ft-os tervezett működési hiánnyal indulnak ennek az évnek. A következő napirendi 
pont keretében tárgyalt, a költségvetés végrehajtását segítő intézkedések szorosan 
kapcsolódnak a költségvetéshez, azért, hogy a 2013-ra előírt „0” értéket elérjék. A 
működési kiadások tekintetében követelmény, hogy a korábbi éveknél szigorúbb, 
takarékosabb gazdálkodást kell folytatni. Tegnapi nap a B-A-Z Megyei Kormányhivatal 
vezetője tájékoztatót tartott a borsod megyei kistérségek vezetőinek arról, hogy milyen 
változások várhatóak az önkormányzatiságban, az államigazgatás átalakulásában a járások 
kialakulásával, az egészségügy állami befolyásának növelésében, illetőleg az  alapfokú 
oktatás állami felügyelet alá helyezésében. Sok nyitott kérdés van még ezzel kapcsolatban, 
de a változásokra fel kell készülni, ezért a költségvetésben terveztek egy tartalékot, amely 
az átalakulás esetleges kiadásait próbálja fedezni. 
A költségvetési rendeletben az alábbi módosításokat javasolja:  
- A 4 §. (4) bekezdése  az alábbiak szerint módosul:  
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„Az egyházak részére felújításra előirányzott 3.000 E Ft keret (4. melléklet 5.cím 1. alcím 
5. kiemelt előirányzat), valamint a kulturális célokra előirányzott 1000 E Ft előirányzat (4. 
melléklet 5. cím 9. alcím 3. kiemelt előirányzat) felhasználását a Képviselő-testület az  
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hatáskörébe utalja.”  
-A költségvetési rendelet 4. mellékletének 5. címében  „Ózd Város Önkormányzata” fejezet 
alatti 5. pontban, mely a „Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú 
pénzeszközátadások államháztartáson kívülre” címet viseli, módosul az egyházak részére 
nyújtott felújítás  3 M Ft-os összegével, amely módosítja a 2012. évi fejlesztési 
előirányzatok sorait is.  
-A 4. melléklet 5. címében  „Ózd Város Önkormányzata” fejezet alatti 9. pontjában a 
„Közművelődési feladatok” fejezet 4. alpontjában az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-
nek 50 M Ft támogatás szerepel, ezt módosítani javasolja 48 M Ft-ra, és a 3. alpontban  új 
honlap elkészítésére javasol elkülöníteni 2 M Ft-ot.  
Ahhoz, hogy részt tudjanak venni a MANDA programban, magas színvonalon, jó 
megjelenéssel kell az ide látogatóknak képet adni a városról, ennek fontos része egy új, 
színvonalasabb honlap. A város jövője szempontjából fontos, hogy a digitalizációs program 
kialakításában részt tudjon venni.  
Összességében elmondható a költségvetésről, ha betartják a takarékossági szabályokat, 
akkor elérhető a 2013-as évre a „0” Ft hiány. Felhalmozás oldalán kicsit nehezebb 
helyzetben vannak. A kötvényből származó tartalék csökkenőben van, más forrás nincs, 
ezért olyan fejlesztéseket lehet csak tervezni, melyekre megvan a fedezet. További 
szigorításként jelentkezik, hogy az önkormányzatok fejlesztési célú hiteleket max. 10 M Ft-
ig vehetnek fel.  A legnagyobb beruházás  4,3 Milliárd Ft-tal a szennycsatorna kiépítése és 
a szennyvíztisztító telep felújítása, ehhez az önrész biztosítása nehézséget okozhat, bár 
fedezetként szerepel a gázközmű vagyon, ÉMÁSZ részvény, az esetleges telek eladásokból 
származó bevételek. A költségvetés elfogadása után a működéshez szükséges folyószámla 
szerződés módosítására irányuló tárgyalásokat elkezdik. Itt lehetőség lesz a keret 
csökkentésére, 700 M Ft-ról van szó, amelyet csökkenthetnek, ez bizonyos fedezet 
felszabadulását eredményezheti. Az ÖNHIKI pályázaton támogatást szeretnének elérni. A 
költségvetést segítő intézkedések néhány pontja korrekt, logikus pénzfelhasználásról szól. 
A most futó és leendő pályázatok elkészítésénél szigorú tervet ír elő,  meg kell tervezni a 
beruházás végéig, hogy az milyen terhet jelent az adott év költségvetésének. Úgy kell 
tervezni a beruházásokat, hogy ne okozzanak zavart az önkormányzat gazdálkodásában. A 
beruházásokra és felújításokra kiadott irányelv az, hogy annak a pályázatnak, beruházásnak 
van preferenciája, amely munkahelyet teremt, vagy a működést, a kiadást csökkenti. A 
nagyobb pénzügyi fegyelem mindenkitől elvárt, ezt a költségvetésben részt vevők eddig is 
megértették.  Mindenkitől azt kéri, ahogyan a tavalyi évben elindult a takarékos 
gazdálkodás, ez évben is ilyen szellemben működtessék az irányításuk alá tartozó 
intézményeket. 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét mondja el Ózd Város 
Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet tervezetéhez. 
Az önkormányzat 2012. évi rendelet-tervezete a pénzügyi lehetőségek kereteinek 
figyelembevételével megfelelően tükrözi a 2012. évi koncepcióban megfogalmazott 
feladatokat. 



 77 

A rendelet-tervezet már előre vetíti a január 1-jétől hatályos Stabilitási törvény, ill. a 2013. 
január 1-jétől hatályba lépő Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 
önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó korlátozó előírásait. 
  Ezek közül a legfontosabbak: 

- az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési 
kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevételek 50 %-át, 

- az önkormányzat a működés finanszírozására csak likvid (éven belüli) hitelt 
vehet fel, 

- a 2013. évtől – a feladatfinanszírozási rendszerre történő áttérés miatt – a 
költségvetési rendelet működési hiányt már nem tartalmazhat. 

Az előterjesztett rendelet-tervezetből megállapítható, hogy az önkormányzat központi 
forrásból  származó bevétele 2011. évhez képest ismét csökkent, összesen 163.363 E Ft-tal. 
Az intézmények és az önkormányzat működési bevételeinek mértékét, mely összesen 
2.539.629 E Ft-ot tesz ki, a jelenlegi pénzügyi nehézségeket és bizonytalan piaci, gazdasági 
környezetet is figyelembe véve megalapozottnak és reálisnak tartják. 
A rendelet-tervezet működési kiadásait áttekintve megállapítható, hogy az intézmények és 
az egyéb önkormányzat által vállalt feladatok működési kiadásainak előirányzatai a 
pénzügyi lehetőségek függvényében, a takarékosság szem előtt tartásával kerültek 
meghatározásra. 
A rendelet-tervezet kiadásai biztosítani fogják az intézmények zavartalan működését és 
továbbra is támogatják  a civil és sportszervezetek működését, a közbiztonsági feladatok 
ellátását. 
A 2012. évi költségvetés tervezete a felhalmozási kiadások területén alapvetően a 
kötvényből még meglévő tartalék terhére biztosítja mindazt a legszükségesebb forrásigényt, 
mely a folyamatban lévő és tervezett fejlesztésekhez szükséges.  
A fentieket és az indokolásban megfogalmazottakat figyelembe véve a 2012. évi 
költségvetést – az egyházak felújítási támogatását is figyelembe véve - 
 6.243.667 E Ft 2012. évi bevétellel, 
 6.534.323 E Ft kiadással, 
    467.058 E Ft összes hiánnyal, 202.129 E Ft külső forrás igénybevételével 
a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottsággal együtt elfogadásra javasolják. 
Néhány költségvetési keretszámot, melyet fontosnak tart, ismertet. Az összhiány 467 
millió, melyből a működési hiány 332,8 M Ft, de 130,7 M Ft előző évi pénzmaradványból 
fedezve van, az összesen felveendő hitel 202 M Ft. Felhalmozási hiány 134 M Ft, de ehhez 
hitelt nem kell felvenni, az előző évi pénzmaradványból, illetve kötvényből kerül 
finanszírozásra. Fő változás a költségvetésben, hogy az általános tartalék az előző évihez 
képest emelkedik, a 10 M Ft-os keret nem elégséges a felmerülő rendkívüli problémák 
kezelésére, ezért 25 M Ft-ban kerül meghatározásra. Ugyanakkor vannak csökkenések is, a 
képviselői keretek, illetve más néven lakóterületi céltartalékok vonatkozásában működési 
vonalon nincs emelkedés, az előző évi 10 M Ft-tal számolnak, ugyanakkor felhalmozási 
oldalon 50 %-os csökkentés van, azaz 5 M Ft a felhalmozási keret. A képviselőknek is ki 
kell venni a részüket a gazdaságos működésből. További költségvetési keretszámok, 
amelyek átruházott hatáskörben kerülnek részletes felosztásra, ilyen pl. a civil keret, mely 
az előző évi 5 M Ft-hoz képest 4,5 M Ft-ra csökken.  Az előző évi 40 M Ft-os élősport 
támogatás ebben az évben 30 millió Ft lesz. De figyelembe kell venni, hogy az 
önkormányzat nemcsak élősport támogatást ad a sportszervezeteknek, hanem 
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sportlétesítményeket működtet, intézményeket tart fenn, ami több mint 100 M Ft-os 
nagyságrendű. A sporttámogatás még mindig kiemeltnek tekintendő, túl azon, hogy  a 
társasági adótámogatásnak köszönhetően önkormányzati cégeken keresztül is támogatják a 
szervezeteket 10 milliós nagyságrendben.  A városimázs keret rendezvények kerete nem 
változik, az előző évi színvonalon 7,5 M Ft-ban kerül meghatározásra. Testvérvárosi 
kapcsolatok kerete szintén nem csökken, 4 M Ft, rendkívüli kulturális kiadásokra az előző 
évivel megegyező 1 M Ft van betervezve. A közrendvédelmi szervezetek működésére egy 
szerény csökkenés - 5 M Ft-ról 4,5 M Ft-ra - a javaslat. A rendőrség támogatása 5 M Ft-ról 
4 M Ft-ra csökken. A támogatás adása nem kötelező, de Borsod megyében így is a 
legnagyobb támogatást adják az ózdi kapitányságnak. A jó együttműködést célszerű 
fenntartani. Út és járda felújítási keret  szerény 19 M Ft-os összeggel van meghatározva, 
melyet szintén átruházott hatáskörben kell a bizottságoknak felosztani. Belvíz rendezésnél 
jelentősebb csökkenés van, 10 M Ft-ról 5 M Ft-ra csökken a keret, ugyanakkor a START 
munka keretében több száz millió Ft és ember áll rendelkezésre a problémák megoldására. 
Lakásfelújításokra 10 M Ft-ot - ami előző évi színvonal - illetve városrehabilitációs 
munkákra 25 M Ft-ot javasol az előterjesztés, amely az előző évivel megegyező összeg. 
2013-tól hiány nem tervezhető, ezért szükséges a költségvetési keretek minden téren való 
csökkentése. Kiemeli az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokságának 
keretcsökkenését, hiszen ez a legnagyobb ágazat, itt 46,5 M Ft-tal csökken a központi 
támogatás, ezen túl további összeggel csökken az önkormányzati hozzájárulás, 
nagyságrendileg kb. 100 M Ft-tal.  A közel jövőben a kötelező feladat ellátás lesz az 
elsődleges feladata az önkormányzatnak, de nem szabad elhanyagolni a kultúrát és a 
sportot, hisz e nélkül megszűnik a városi jelleg.  
 
Dr. Bélteczki János ismerteti, az Egészségügyi és Szociális Bizottság nagy örömmel vette 
tudomásul, hogy folytatódik a tavaly elkezdett rendelő felújítási program. Látható, hogy a 
képviselő-testület rendkívüli erőfeszítéseket tesz az egészségügyi alapellátás megújítása 
ügyében. A bizottság egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.  
 
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság a 2012-es 
költségvetést, az elhangzott módosításokkal együtt 4 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett 
elfogadásra javasolja.  
 
Obbágy Csaba: a költségvetés legjelentősebb előterjesztés egész évben. Az állami 
normatíváktól függ az oktatási ágazat helyzete, összességében csökken a normatíva, az 
óvodák és középfokú szakképzés támogatása viszont nőtt. 2013. januártól jelentős 
változások várhatók. Az ágazat lehetősége függ a kormányzati döntésektől, de 
nagymértékben függ az önkormányzattól is. Ha jól terveznek és gazdálkodnak, ha 
elősegítik a munkahely teremtő fejlesztéseket - melyeknek biztató jelei már láthatók -, ha a 
pályázati lehetőséggel tudnak úgy élni, mint 2011-ben, akkor takarékos gazdálkodás mellett 
szép eredményeket fognak elérni. Az alsófok önkormányzati támogatása a tavalyi 919 M Ft 
helyett az idén 847 M Ft lesz, ehhez 25 M Ft támogatás járul a közfoglalkoztatásból. 2013-
tól az iskolák állami fenntartásba kerülnek, az önkormányzat ez évben működteti fogja az 
iskolákat, egyetlen intézményt sem fognak bezárni. Az ÓMI több mint 150 MFt-os 
támogatást élvezhet, a sportszervezetek részére - ahol a legnagyobb eredményről 
számolhatnak be - pályázati úton 30 M Ft-ot fognak szétosztani. Egyre inkább tolódik el a 
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hangsúly a kötelező feladatok ellátása felé, hisz az önkormányzat pénzügyi lehetőségei 
szűkülnek, de úgy gondolja a civil szervezetekről, a testvérvárosi kapcsolatokról, 
egyházakról, nemzeti ünnepekről, sportról, kultúráról nem feledkezhetnek el, hisz ettől 
város a város. Legnagyobb feladatuk az oktatási ágazat teljes átszervezése, erre 
felkészültek, a tavalyi átvilágítás jó alapot ad. Megköszöni a Polgármesteri Hivatalnak, az 
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokságának, az intézmények vezetőinek a munkáját. 
2012-ben szigorú gazdálkodásra lesz szükség. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az 
előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Boda István összefoglalja, melyek azok a negatív és pozitív tényezők, melyek a 2012. évi 
költségvetés összeállítását befolyásolták. Negatív tényezőként megemlíti az egyre 
kiterjedtebb pénzügyi válságot, a magyar kormány gazdaságpolitikai hibáit, a 
szerkezetváltás és a törvényi változásokból adódó feladatokat. Pozitív tényezőként hatott a 
2011. évi költségvetés kedvező zárása, az iparűzési adó 390 M Ft-os többlete, és a 
kormánytól kapott 815 M Ft. Kiemeli a számok közül a működési hiány 199.871 E Ft 
összegét, melyből előző év pénzmaradványból finanszírozva lett 56.932 E Ft, így a záró 
hiány 142.939  E Ft. A 2012-es költségvetés fontos irányvonala, a működési egyensúly 
helyreállítása, a működési hiány megszüntetése, hiány nélküli gazdálkodás feltételeinek 
megteremtése. A költségvetésben feltüntetett hiány 202.129 E Ft, mely év végére, ha újabb 
negatív tendenciák nem jönnek, elfogyhat. A 2011-es év az intézményi feladatellátás 
racionalizálásának szempontjából sikeres volt. Ez a munka 2012-ben a törvényi változások 
és a márciusban megjelenő végrehajtási utasításokat figyelembe véve folytatódik. Kiemelt 
feladat a munkahely teremtés, ezzel kapcsolatban két tételt emel ki a költségvetésből, a 
MANDA előkészítését és a Johnson Electric működésének segítését infrastruktúrával.  
Fontos feladat még a folyamatban lévő beruházási projektek színvonalas, 
költségelőirányzaton belüli végrehajtása.  Ezek közül megemlíti a svájci vízberuházást, a 
szennyvízberuházást. A helyi önkormányzati rendszerre való áttérés még sok 
megválaszolatlan kérdést tartalmaz, mint pl. mi lesz a gyermekétkeztetéssel. Összességében 
megállapítható, hogy a 2012. évi költségvetés megfelel a költségvetési koncepcióban 
foglaltaknak. Ezután a költségvetés főbb számait ismerteti. Kiadás oldalon 6.710.725 E Ft-
tal terveznek, ebből működési hiány 202.129 E Ft, amit hitelből kell fedezni. A bevétel 
oldalon a működési bevételek 399.756 E Ft, melyet biztonságosan teljesíteni tudnak, talán 
enyhén alultervezettnek mondható. Az önkormányzat sajátos helyi bevételei: 2.127.778 E 
Ft, az önkormányzatok támogatása 3.150.211 E Ft, mely 522 M Ft-tal kevesebb a 
tavalyinál. A támogatás értékű bevételek összege 534.268 E Ft. A beruházásra tervezett 
összeg kevesebb mint tavaly volt, de a pénzmaradványból még a svájci víz beruházásra 
fordítható 450-500 M Ft.  A kiadások vonatkozásában kiemeli, hogy jelentős 
kiadáscsökkenést hoz a Tűzoltóság és a Bem Úti Iskola elkerülése. Összegezve 
megállapítható, hogy a 2012-es év nem lesz könnyű, de jó gazdálkodással 
megszabadulhatnak a működési hiánytól és ezzel felkészülhetnek a még nehezebb 2013-as 
évre. A költségvetést gondosan állították össze, azt biztosítja a működést és a folyamatban 
lévő beruházásokat, mindezeket figyelembe véve elfogadását javasolja. 
 
Kisgergely András úgy látja a bevételek alultervezettek, gondol itt az iparűzési és 
építményadóra. Véleménye szerint ha ezek a bevételek az elképzeléseknek megfelelően 
folynak be, akkor akár „0” is lehet a hiány ebben  az évben. Az alsófokú intézmények nagy 
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része ebben az évben átkerül az államhoz, helyesnek tartja, hogy ebben az évben ezekre az 
intézményekre különösebb beruházást nem terveznek. A beruházások kerete az igényekhez 
képest kevés, de vannak olyan beruházások, amelyeket nem tart elég fontosnak, és mégis 
szerepelnek. Az út és járdafelújításra tervezett összeget kevésnek találja, a betervezett  
összeg véleménye szerint még az állagmegóvásra is kevésnek fog bizonyulni. A részletes 
vitában kisebb átcsoportosítási javaslat lesz. 
 
Berki Lajos mint a Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondja, saját 
költségvetésüket elfogadták, a takarékosságot figyelembe véve fogják munkájukat végezni.  
 
Fazekas Zoltán: ezután rátérnek a költségvetés mellékleteinek tárgyalására. Egyenként 
fognak végigmenni a mellékleteken, kéri, akinek hozzászólása, módosító javaslata van, 
nevezze meg a melléklet melyik sorára vonatkozik, figyelembe véve azt, hogy a 
keretösszeg módosítására nincs lehetőség.  
 
Kisgergely András: a költségvetés 4. melléklete 3. főcíme alatt szereplő Város- és 
Sportlétesítmény-üzemeltetető Intézményen belül a 6. pontban jelzett felújításra szánt 5,5 
M Ft-os tételt javasolja 0 Ft-ra módosítani. A Sportcsarnok átalakításánál szerepel ez az 
összeg, személy szerint nem tartja megtérülőnek ezt a beruházást. Ezt az összeget az út és 
járdafelújításokra javasolja átcsoportosítani. 
 
Boda István szerint ennek az összegnek a felhasználását az egész konyhai rendszerrel 
együtt kellene kezelni. Javaslata, hogy a keretösszeg maradjon meg, de ne kezdjék el a 
felhasználását addig, amíg a gyermekétkeztetést felül nem vizsgálták.  
 
Kisgergely András az előbbi javaslatával összefüggésben a 7. melléklet B. pontjában 
jelzett önkormányzati felújítások 1. pontjában szereplő út- és járdafelújítások összegét 
javasolja  5,5 M Ft-tal megemelni. 
 
Fürjes Pál az általános vitában elhangzott néhány felvetésre reagál. A költségvetés jó 
alapja annak, hogy milyen irányvonal, lehetőség mentén kell gazdálkodniuk. 
Feladatorientáltnak kell lenni, a kötelező feladatok végrehajtásán van a hangsúly, de fontos 
a munkahelyteremtés, a munkanélküliség csökkentése. A csökkenő normatívákkal 
kapcsolatban megjegyzi, sajnos a város létszáma, a gyerekszám csökken, tehát az ehhez 
kapcsolódó normatívák csökkennek. Kisgergely úr adók alul tervezettségével kapcsolatos 
felvetésére megjegyzi, a tavalyi év végén euró, dollár, forint árfolyam mérséklődés láttán 
indokoltnak látták az iparűzési adó bevételben az óvatos becslést. Felhívja a figyelmet arra, 
hogy az ózdi vállalkozások zöme, beleértve a kistérségi vállalkozókat is, nem elég stabil, 
nagy része kényszervállalkozás, jelenleg csak azok a vállalkozások maradtak meg, akiknek 
kötődése van a térséghez. Az iskolák működtetése tekintetében a számok azt mutatják, 
hogy az iparűzési adó nagyságrendjében kapják meg a támogatást. Sokkal jobb helyzetben 
lévő városokban is ezt az arányt kapják meg az iskolák. Az út, járda állagmegóvása 
tekintetében egyetért Kisgergely Andrással, valójában ez annyira kis összeg, hogy komoly 
fejlesztést nem lehet belőle végrehajtani. Ezért a tervezett összeget pályázati önrészként 
használják fel és így jó költségkeretet tud biztosítani. A közlekedés biztonságossá tétele a 
VSI feladata, jó vélemények hangzottak el az elmúlt évi működéséről. A 4. mellékletben 
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szereplő módosító javaslatra, a sportcsarnokban lévő konyha és étkező felújítása kapcsán 
elmondja, ez a fejlesztés sok lehetőséget rejt magában, a városba érkező diáksport 
rendezvényeknél kihasználható területet kaphatnak. Meg kell fontolni, hogy az összeget 
kiterjesszék az összes konyha felújítására. Véleménye szerint várni kellene ezzel, hisz 
márciusban ki fognak jönni azok a segítő intézkedések, rendeletértelmezések, amelyek az 
iskolák további működésére megadják az alapot. A felkészülésre külön bizottságot 
szeretnének felállítani, a feladatok közt ez is szerepelhet.  
 
Galanics Ferenc hangsúlyozza, a Sportcsarnokban lévő fizetős bérlők igénye, hogy  
növeljék a konyha alapterületét,  alakítsák át a területet.  
 
Boda István  visszavonja  ezzel kapcsolatos javaslatát,  hisz ő csak egy hónapra gondolta 
zárolni ezt az összeget. 
 
Fazekas Zoltán elmondja, Kisgergely András 5,5 M Ft átcsoportosítását javasolta a VSI 
keretéből az út- és járdafelújításra, melyet polgármester úr, mint az anyag előterjesztője 
nem javasol. Kéri szavazzanak a módosítással kapcsolatban.  
 
A Képviselő-testület 2 igen, 13 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta el a 
módosító javaslatot. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a költségvetés egészéről a polgármester úr által tett 
módosításokkal együtt.  
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett 
megalkotja az alábbi rendeletet: 

Ózd Város  Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2012. (II. 17.)  önkormányzati  rendelete 

Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről 
 
 
Ózd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ózd Város 
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban SZMSZ) 2. mellékletének I.3.1. pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, 
az SZMSZ 2. melléklete II.3.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, az SZMSZ 2. melléklet III.2.2. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, az SZMSZ 2. 
melléklet IV.2.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi és 
Szociális Bizottság és az SZMSZ 2. melléklet V.1.2. pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el:   
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1. Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat 
irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. 
 

2. § 
 
 (1) Az önkormányzat az 1. melléklet szerinti címrendet állapítja meg.  
 
(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szervek és Ózd Város Önkormányzata külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímeket 
a Polgármesteri Hivatalon és az Ózd Város Önkormányzatán belüli feladatok alkotnak. 

 

2. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai 
 

3. § 
 

(1) Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi  
 

d)  költségvetési bevételeinek főösszegét                    6.243.667 E Ft-ban 
e) költségvetési kiadásainak főösszegét                      6.534.323 E Ft-ban 
f) összes hiányát                                                            470.058 E Ft-ban 
 

állapítja meg. 
 

(2) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 470.058 E Ft-os hiányából 
 

c) a működési hiány összege:                                       332.802 E Ft 
d) a felhalmozási hiány összege:                                  137.256 E Ft 
 

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

e) belső finanszírozás keretében 
- előző évi szabad pénzmaradványból                      130.673 E Ft 

f) külső forrás bevonásával  
- folyószámla hitel felvételéből                                202.129 E Ft 
 
összegben finanszírozza. 

 
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt  
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belső finanszírozás keretében  

- előző évi szabad pénzmaradványából                    137.256 E Ft 
 
összegben finanszírozza. 

 
A pénzmaradvány a 2012. évi működési és felhalmozási kiadásokat finanszírozza. 

      
(5) A 2. melléklet elkülönítetten tartalmazza az önkormányzat által irányított 

költségvetési intézmények bevételeit és az Önkormányzat bevételeit kiemelt 
előirányzatonkénti bontásban. 

A bevételi források címenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. 
 

(6) A 4. melléklet elkülönítetten tartalmazza az önkormányzat által irányított 
költségvetési intézmények kiadásait  és az Önkormányzat kiadásait címenként és 
kiemelt előirányzatonként. 

 
(7) Az Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 5. cím) 2012. évi költségvetési 

kiadásainak előirányzata 2.886.791 E Ft, melyből 
g) az általános tartalék összege                       25.000 E Ft, 
h) a lakóterületi céltartalék összege             
           ba) működési célra                                    10.000 E Ft, 
          bb) felhalmozási célra                                 5.000 E Ft, 
 
c) a pályázati céltartalék összege                      20.000 E Ft. 
 

(8) A költségvetési egyenleg levezetését és finanszírozását az 5. melléklet mutatja be. 
 
(9) Az Önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 

részére jóváhagyott támogatás összege 3.247.776 E Ft, címenkénti részletezését a  
6. melléklet tartalmazza. 

 
(10) A felújítási kiadások előirányzata 144.195 E Ft, a beruházási kiadások előirányzata 

217.820 E Ft. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a 7. és 8. 
mellékletek tartalmazzák. 

(11) Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága önállóan működő költségvetési 
szervei bevételi előirányzatait a 3/a. melléklet, a kiadási előirányzatait kiemelt 
előirányzatonként, valamint az éves létszámkeretét a 4/a melléklet, az irányító szerv 
által jóváhagyott támogatás összegét a 6/a. melléklet tartalmazza. 

 
(12) A költségvetési szervek 2012. évi létszámkeretét a 4/b. melléklet tartalmazza. 
  
(13) Az Önkormányzat 2012. évi működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 9. 

melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 10. melléklet tartalmazza. 
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(14) Az Önkormányzat 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatainak összevont mérlegét a 
11. melléklet tartalmazza. 

 
(15)  Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezését a 

12. melléklet tartalmazza. 
 
(16) Az Önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási tervét a  13. melléklet  

tartalmazza. 
 
(17) Az önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásait a 14. melléklet foglalja össze. 
 
(18) Az Európai Uniós forrásokból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 

bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza. 
 

3. Az előirányzatok felhasználása 
4. § 

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

4.500 E Ft keretösszeg (4. melléklet 5. cím 1. alcím 4. kiemelt előirányzat) 
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 előirányzott 30.000 E Ft keret 

(4. melléklet 5. cím 10. alcím 4. kiemelt előirányzat) tételes felhasználását az 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hatáskörébe utalja. 

 
(3) A nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos 

feladatokra előirányzott 7.500 E Ft, a testvérvárosi kapcsolatok ápolására 
előirányzott 4.000 E Ft keret (4. melléklet 5. cím 9. alcím 3. kiemelt előirányzat), 
felhasználására vonatkozó javaslatot az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, 
valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság köteles  a Képviselő-testület elé 
terjeszteni. 

 
(4) Az egyházak részére felújításra előirányzott 3.000 E Ft keret (4. melléklet 5.cím 1. 

alcím 5. kiemelt előirányzat), valamint a kulturális célokra előirányzott 1000 E Ft 
előirányzat (4. melléklet 5. cím 9. alcím 3. kiemelt előirányzat) felhasználását a 
Képviselő-testület az  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hatáskörébe utalja. 

 
(5) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatás önkormányzati önerejére biztosított 87.137 

E Ft előirányzat (4. melléklet 5. cím, 4. alcím 4. kiemelt előirányzat) felhasználását – 
a tényleges foglalkoztatási költségek alapján – a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és 
az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe utalja.  
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(6) A Képviselő-testület a közrend és vagyonvédelmi feladatok támogatására 
előirányzott 4.500 E Ft keret (4.  melléklet 5. cím. 7. alcím 4. kiemelt előirányzat) 
felhasználását az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti  Bizottság hatáskörébe utalja. 

 
(7) A 2012. évi költségvetésben  

a) út- és járdafelújítási tervek készítésére, 
   pályázati önerőre és felújításra                                               19.000 E Ft 
b) belvíz rendezési feladatokra előirányzott                                 5.000 E Ft 

 
(7. 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 10.000 E Ft keretösszeg felosztását (7. melléklet) – a 
bérlakások üzemeltetését ellátó szervezet javaslata alapján – a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság és a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság együttes  hatáskörébe utalja. 

 
(9) A Képviselő-testület a városrehabilitációs feladatokra jóváhagyott 25.000 E Ft 

felhasználását  (8.  melléklet) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörébe utalja. 
 

(10)A 25.000 E Ft  általános tartalék  (4. melléklet 5. cím 1. alcím 9. kiemelt 
előirányzat) felhasználását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A 
lakóterületi céltartalékok 15.000 E Ft-os  előirányzatának felhasználását a 
Képviselő-testület - területi képviselők véleményének figyelembevételével – a 
Polgármester hatáskörébe utalja. 

 
   (11) A 20.000 E Ft pályázati   céltartalék (4.  melléklet 5. cím 1. alcím 9. kiemelt 

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

 
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 
5. § 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetési segély megállapításának 
alapját képező legalacsonyabb temetkezési díjat 161.290 Ft-ban állapítja meg.  

6. § 
 
(1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a finanszírozási célú pénzügyi 

műveletekkel kapcsolatos hatáskörrel a Polgármestert hatalmazza fel. 
 

(2)A költségvetési szervek a Polgármesteri Hivatal kivételével az eredeti, illetve 
módosított előirányzatot meghaladó többletbevételek 50 %-át, amennyiben az nem 
tervezési hibából adódik – a Jegyző egyidejű tájékoztatása mellett  - intézményi 
hatáskörben felhasználhatják, az ezt meghaladó többletbevétel az Önkormányzat 
bevételét képezi. 
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(3) Az intézmények által kezdeményezett előirányzat-emelés önkormányzati támogatási 

igénnyel sem 2012. évben, sem az azt követő években nem járhat. 
 
(4) A feladat elmaradásából származó kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására 

csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 
 

(5)Az önkormányzati támogatások és a költségvetésben előirányzott tartalékok 
működési többletkiadást okozó célokra nem használhatók fel. 

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

 
(7) 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. 

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

jogcímek között a szükséges átcsoportosításra a Képviselő-testület a Polgármestert 
hatalmazza fel. 

 
(9) 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:  
ba) a költségvetési szervnél rendelkezésre álló pénzeszközök összegét, 
bb)   a várható saját intézményi bevételeket, 
bc)  a tervezett kifizetések jogcímeit, összegeit, fizetési határidőit. 
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(3) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzigénylésében meghatározottakhoz igazodó 
pénzellátásáról a Pénzügyi Osztály Vezetője gondoskodik. 

 
8. § 

 
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. 

 
9. § 

 
(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 2013. január 15-ig köteles elszámolni. Azon támogatott részére, aki a 
támogatás összegével határidőben nem számol el, az elszámolásig további 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. 

 
10. § 

 
(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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      11. §  
 
(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. 

 
12.§ 

 
(1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) 

bekezdése alapján az éves költségvetések előterjesztésekor a képviselő-testület részére 
tájékoztatásul bemutatásra kerülő mérlegeket és kimutatásokat a következők szerint 
határozza meg: 
a) az Önkormányzat tárgyévi összevont mérlegét e rendelet 11. melléklete, 
b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és 

összesítve e rendelet 12. melléklete, 
c) az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét e rendelet 13. melléklete,  
d) a közvetett támogatások tárgyévi összegét e rendelet 14. melléklete 
 
szerinti tartalommal és formában kell elkészíteni. 

 
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése alapján a 

zárszámadások előterjesztésekor a képviselő-testület részére az (1) bekezdésben 
foglaltakon túl tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:  

 
a) az önkormányzat adósságállományát lejárat, a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti 

adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti 
bontásban, 

b) a vagyonkimutatást az önkormányzat hatályos vagyonrendeletében 
meghatározott tartalommal és szerkezetben, 

c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből 
származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. 

 
5. Záró rendelkezések 

 
13. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 

Dr. Almási Csaba              Fürjes Pál  
           jegyző             polgármester  
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3.) napirend 
Javaslat a 2012. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedésekre 

 
Vitális István  elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és 
Esélyegyenlőségi Bizottsággal együtt tárgyalta a napirendet és azt a Pénzügyi Bizottság 
egyhangúlag, a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság 1 tartózkodás mellett elfogadásra 
javasolja.   
 
Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és azt 4 igen, 2 nem szavazattal elfogadásra javasolja.  
 
Dr. Bélteczki János elmondja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Obbágy Csaba: az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
azt egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Kisgergely András tavalyhoz hasonlóan most is megemlíti a jutalom kérdését. A 
polgármester, alpolgármester és most már a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a jelzett 
feltételek teljesülése esetén két havi illetményének, illetve tiszteletdíjának megfelelő 
jutalomban részesül. A kifizetés feltételei között szerepel pl. ha az önkormányzat a 2012-es 
évet működési hiány nélkül zárja. Véleménye szerint ez a költségvetés úgy van tervezve, 
hogy benne van a 0 zárás. Feltétel még, hogy nem indul adósságrendezés és csődeljárás, a 
költségvetési szerveknél 60 napon túli fizetési kötelezettség nem lesz. Tavaly is elmondta és 
addig, amíg ez a pont szerepelni fog az intézkedések között, mindig is el fogja mondani, ezek 
azok a feladatok, amelyek munkaköri kötelességek, a városvezetőknek teljesíteni kell. Ő nem 
sajnálja a jutalmat senkitől, de csak akkor, ha plusz munkát végeznek. A Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottsági ülésen felvetett egy módosító indítványt, melyet most megismétel. A 
20/c. pontban a következőt javasolja: „A jutalom kifizetésének feltétele, ha a költségvetési év 
végén az előző évi bázishoz képest legalább 500 új, nem támogatott munkahely létesül a 
városban.„ Ha javaslata elfogadásra kerül, és a feltétel teljesül, akkor ő is meg fogja szavazni 
a jutalmat.  
 
Márton Ferenc elmondja, a költségvetést segítő intézkedések 20. pontja arról szól, hogy 
nevezettek fejenként 1 M Ft jutalmat kapnak. A tavalyi javaslatnál is nemmel szavazott. Az  
idei javaslatban a jutalmazottak köre kibővült Vitális István személyével, aki mindenféle 
szavazás, nyilvánosság és beleegyezés nélkül a kabinetfőnöki illetményét havi 300 E Ft-ról 
450 E Ft-ra felemeltette. Erről sem a képviselők, sem a lakosság nem tudott. Vitális István 
jövedelmének ez csak egy része, számos funkciója van még, összességében a jövedelme 
meghaladja 800 E Ft-ot, és ehhez képest akar még 1 MFt-os jutalmat. Teszik ezt akkor, 
amikor a miskolci FIDESZ-es  alpolgármester úgy nyilatkozik, hogy 47 E Ft-ból meg lehet 
élni. Kérdezi, mire az 1 M Ft-os jutalom, amikor itt Ózdon sokan 22-28 E Ft-ból tengődnek. 
Csatlakozik képviselőtársa javaslatához a jutalom kifizetési feltételének kérdésében. 
 
Vitális István  a pontosítás kedvéért, amely azt is bizonyítja, hogy a JOBBIK mennyire 
„alaposan, felkészülve” szokott az üléseken hozzászólni, felolvassa a 20. pontot, melyből 
kitűnik,  hogy a feltételek teljesülése esetén illetménynek, illetve tiszteletdíjának megfelelő 
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összeget kapna jutalomként. A tiszteletdíja 166 E Ft, tehát ennek az összegnek megfelelő 
mértékben fog jutalomban részesülni, és nem 1 M Ft összegben. Mutatja ez azt az 
elvakultságot, demagógiát, amivel Márton Ferenc képviselő sok kérdéshez, illetve a 
személyéhez áll hozzá.  Kabinetvezetőként megbízási díjban részesül. A megbízási díjhoz a 
képviselő-testületnek jogilag nincs köze. Ez a polgármester megbízása a személye felé, a 
polgármester saját hatáskörben dönti el a díjazását. Ha a képviselő úr úgy gondolja, hogy 
ezen megbízási díjnak megfelelő munkát nem végez, akkor kérjen jogi úton elégtételt. 
Nyugodt lelkiismerettel áll elébe, hisz a munkának eleget tesz. Az egyéb tisztségei 
tiszteletdíjak, megválasztott funkciók, mint pl. Kisgergely Andrásnak, aki szintén a Megyei 
Közgyűlés tagja. Nem ritkaság az, ha valaki több állást lát el, példa erre az Ön képviselőtársa 
is. A vádakkal kapcsolatban elmondja még, hogy főállásban saját vállalkozása van, ahol 
rendesen fizeti az adókat, és itt is helyt kell állnia.  Ezzel részéről a továbbiakban lezártnak 
tekinti az ügyet, nem kíván reagálni többet erre a kérdésre.  
 
Fürjes Pál: az elhangzott észrevételek aggodalmat tükröznek, ezért is döntött a maga 
részéről úgy, hogy ha megfelelnek a nem egyszerű feltételeknek, és jutalomban részesülnek, 
akkor a bejegyzés alatt lévő Rombauer Alapítványt fogja támogatni. Az alapítvány - melyet 
Riz Gábor országgyűlési képviselővel együtt- jegyeztet be - célja a fiatalok városban tartása, 
a tehetséges fiatalok támogatása, városhoz kötése. A jutalom kifizetésének feltételei csak 
feszített munkával érhetők el. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, távollétében az 
alpolgármester felelős, mely  24 órás figyelmet, munkát  igényel tőlük.  
 
Fazekas Zoltán örül annak, hogy a 28 fajsúlyos határozati pont közül csak ezt az egy pontot 
kifogásolták képviselőtársai, ez is a készítők jó munkáját bizonyítja. Kéri, szavazzanak 
Kisgergely András módosító javaslatáról.  
 
A Képviselő-testület 2 igen, 13 nem szavazattal. tartózkodás nélkül nem fogadta el a 
módosító javaslatot. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.  
 
A Képviselő-testület 13 igen, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2012.(II.16.) határozata 

a 2012. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedésekről 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évre elfogadott költségvetés 
eredményes végrehajtása érdekében az alábbi feladatokat és intézkedéseket határozza meg:  
 
1.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetésben 

jóváhagyott 202.129 EFt-os működési hiány figyelembevételével kezdjen tárgyalást a 
2011. novemberben, az OTP Nyrt.-vel megkötött folyószámla hitelkeret szerződés 
módosítása, elsősorban a hitelfedezetként felajánlott vagyoni fedezet csökkentése 
érdekében.  
 
Felelős: Polgármester 
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Határidő: 2012. április 30.   

 
2.) A költségvetési hiány csökkentése érdekében az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 

lévő önkormányzatok kiegészítő támogatásának szabályozására vonatkozó rendelet 
előírásainak függvényében el kell készíteni és be kell nyújtani a kiegészítő támogatás 
igénylésére vonatkozó pályázatot. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2012. április 30. 
 

3.) 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: 2012. december 31. 

 
4.) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdésének megfelelően 

el kell készíteni az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét. 
 

Felelős: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető 
  Határidő: 2012. december 31. 
 
5.) A pályázati forrásból megvalósításra kerülő fejlesztések kifizetéseit úgy kell ütemezni, 

hogy arra a jóváhagyott önerő és kapott előleg fedezetet nyújtson. Ennek érdekében a 
fejlesztés megkezdése előtt a rendelkezésre álló források figyelembevételével bevételi-
kiadási tervet kell készíteni. Az erre vonatkozó előírást a megbízási szerződésekben 
minden esetben rögzíteni kell. 

 
 Felelős: Polgármester 
 Határidő: értelemszerűen 
 
6.) A fejlesztések projektmenedzserei a források rendelkezésre állása, a számviteli törvény 

előírásai szerinti elszámolás, a vagyonkataszterben történő pontos nyilvántartás 
érdekében kötelesek a Pénzügyi Osztály Beruházási csoportjával folyamatosan 
egyeztetni. 

 
Felelős: Projektmenedzserek 
Határidő: értelemszerűen 

 
7.) 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: 2012. december 31. 
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8.) 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: 2012. december 31. 

9.) A beruházásokra és felújításokra kiírásra kerülő pályázatoknál elsősorban a kötelező 
feladatellátás feltételeit javító, valamint az intézmények  energia és egyéb kiadás 
megtakarítást eredményező fejlesztéseit kell előtérbe helyezni. 

 
  Felelős:  Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető 
  Határidő: folyamatos, ill. 2012. december 31. 
 
10.) A költségvetési kiadások között keretösszeggel meghatározott működési célú kiadási 

előirányzatok, támogatások  tételes felosztására vonatkozó javaslatot április 30-ig a 
Képviselő-testület elé kell terjeszteni.  

 
   Felelős: költségvetési rendeletben meghatározottak szerint 
   Határidő: 2012. április 30. 
 
11.)  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 és költségvetési 
intézmények szolgáltatásait kell igénybe venni.  

 
   Felelős: Pénzügyi Osztályvezető 
   Határidő: 2012. december 31. 
 
12.) A 11.) 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: 2012. július 31., illetve 2012. december 15. 
 
 
13.) 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  
 
14.) Ingatlanok értékesítése esetén minden esetben be kell tartani a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése szerinti azon előírást, mely szerint az 
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önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan – bérlakások bérlő általi megvásárlása 
kivételével – értékesítése esetén az államot elővásárlási jog illeti meg. 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  
 
15.)  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:   Hatósági Osztályvezető, 
        Közterület-felügyelet Vezetője, 
    Határidő: 2012. december 31. 
 
16.) A pénzellátás szükségességének ellenőrzése érdekében az önállóan működő 

költségvetési szervek az önállóan működő és gazdálkodó  költségvetési szervek útján a 
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 
 
17.) A költségvetési szervek által megkötött pályázati szerződések egy másolati példányát 

tájékoztatás céljából az aláírást követő 15 napon belül  a Pénzügyi Osztályra meg kell 
küldeni. 

 
   Felelős: Költségvetési szervek vezetői 

        Határidő: 2012. december 31. 
 
18.)  a) A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2013. január 1-jétől hatályba lépő 

előírásainak figyelembevételével javaslatot kell készíteni a nevelési-oktatási 
intézmények átszervezésére. 

 
  Felelős: Alpolgármester 
  Határidő: 2012. április 30.  
 
 b) A Képviselő-testület által elfogadott átszervezési javaslatnak megfelelően  
               módosítani kell valamennyi érintett költségvetési intézmény alapító okiratát és 

szervezeti és működési szabályzatát. 
 
   Felelős: Oktatási, Művelődési és Sport Osztály vezetője 
       Költségvetési Intézmények vezetői 
    Határidő: 2012. szeptember 30. 
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 19.) 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: 2012. december 31. 
   
20.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Polgármester, Alpolgármester és Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottság elnöke   
- a költségvetés I. féléves eredményes teljesítését követően szeptemberben, a 

féléves beszámoló elfogadását követően egy havi illetménynek, ill. 
tiszteletdíjnak, valamint 

- a 2012. évi zárszámadás elfogadását követően  - abban az esetben, ha az 
önkormányzat a  2012. évet működési hiány nélkül zárja -  további egy havi 
illetménynek, ill. tiszteletdíjnak   

 
megfelelő jutalomban részesüljenek. 

 
A jutalom kifizetésének további feltétele, hogy: 

a) 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: 2012. szeptember 30. ill. 2013. április 30. 
 
21.) 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 közösségi közlekedés működtetéséhez (folyamatos 
üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) a Borsod-Volán 
Személyszállítási Zrt. részére Ózd Város Önkormányzata Képviselő-
testületének az Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 
…/2012.(II.17.) önkormányzati  rendelete alapján 17.000 E Ft vissza nem 
térítendő önkormányzati támogatást biztosít. 

b.) Ózd város helyi autóbusz közösségi közlekedésének működtetéséhez –     
folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz – 2011. évben 
17.000 EFt saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati 
támogatással járult hozzá. 

c.) A helyi autóbusz közösségi közlekedést a Borsod-Volán Személyszállítási  Zrt-
vel fennálló közszolgáltatási szerződés alapján        2012. január 1-től 2012. 
december 31-ig folyamatosan fenntartja.  

d.) Ózd város helyi autóbusz közösségi közlekedésének végzésére Ózd Város 
Önkormányzata a Borsod Volán Személyszállítási Zrt-vel – mint szolgáltatóval 
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– az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2004. évi 
XXXIII. törvény 6. §-ában meghatározott pályázati eljárás nélkül, a 
közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a közszolgáltatási 
szerződést.  
 

         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: 2012. december 31. 
 
22.) A 21. pont szerint megítélt támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról a 2012. évi 

költségvetés beszámolója keretében kell elszámolni. 
 

     Felelős: Polgármester 
Határidő: a 2012. évi költségvetésről szóló beszámoló előterjesztése 

 
23.)  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:2012. június 30.  
 
24.) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 

vagyonkezelésre vonatkozó szabályozást jelentősen módosította. Az új előírás a 
vagyonkezelői jog létesítésének lehetőségét a 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló 
gazdálkodó szervezetnek történő átadás esetén kiterjesztette a lakóépületre, a  vegyes 
rendeltetésű épületre, a társasházban lévő önkormányzati lakásra és nem lakáscéljára 
szolgáló helyiségekre is. 

 Az új szabályozást figyelembe véve át kell tekinteni az előbbi ingatlanokra megkötött 
üzemeltetési szerződést és javaslatot kell készíteni annak szükséges módosítására, ill. 
vagyonkezelésbe adására. 

 
 Felelős: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető 
     Ózdinvest Kft ügyvezetője 
 Határidő: 2012. szeptember 30. 
 
25.) 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. 

 
 Felelős: Pénzügyi Osztályvezető 
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 Határidő: döntést követő 30. nap 
 
    26.)  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: 2012. június 30. 

 
   27.) A civil és sportszervezetek támogatására jóváhagyott keretből csak nyilvántartott   

szervezetek részesíthetők támogatásban.  
            A felosztásakor előnyben kell részesíteni azokat a szervezeteket akik a támogatást az 

általuk használt helyiségek bérleti díjának és a működésükkel kapcsolatos rezsi 
költségek fedezetére kérik. 

 A támogatást igénylő 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, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
 Határidő: értelemszerű  
 
28.) a) A 2012. évi működési hiány további csökkentése érdekében a 2012. évre elfogadott 

költségvetési kiadási előirányzatot a következő területeken, az alábbi mértékben kell 
csökkenteni: 

 
  Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 20.000 EFt 
  Város-és Sportlétesítmény Üzemeltető Intézmény 15.000 EFt 
 
 Felelős: az AOIG kiadási előirányzatának csökkentéséért Intézményvezető 
        a VSI kiadási előirányzatának csökkentéséért Intézményvezető 
 Határidő: 2012. június 30. 
  

b) A költségvetési rendelet szeptemberi módosítása során a kiadási előirányzat 
csökkentést érvényesíteni kell. 
Felelős: Pénzügyi Osztályvezető 
Határidő: 2012. szeptember 30. 

 
Vitális István és Kisgergely András képviselő távozik az ülésteremből! 

 
4.) napirend 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2012. (…..) önkormányzati 
rendelete a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 8/2001.(IV.02.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Fazekas Zoltán kéri a bizottságok véleményét. 
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Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és azt 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Boda István (a távol lévő Vitális István PGB elnök helyett) mint a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság titkára ismerteti, bizottságuk a rendelet módosítását megtárgyalta, azt egyhangúlag 
elfogadásra javasolja. 
 
Márton Ferenc a Városi TV nézői nevében szól, akik kérik, hogy a tisztánlátás és 
közérthetőség érdekében az egyes napirendi pontok lényegét 1-2 mondatba tömörítve 
ismertessék az előterjesztők. 
 
Fazekas Zoltán szavazásra kéri a Képviselő-testületet. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 
az alábbi rendeletet: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete 
 a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2001. (IV. 02.) önkormányzati  

rendelet módosításáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében és a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 5. § (3) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, az ugyanezen törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. 
mellékletének I.2.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, 
Igazgatási és Rendészeti Bizottság és az ugyanezen önkormányzati rendelet 2. mellékletének 
II.3.16. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2001. (IV. 02.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(5) A temetőkben az üzemeltető engedélye nélkül temetni, urnát elhelyezni tilos.” 
 

2. § 
 

A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A temetési helyeket a megváltási idő elteltével – a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény 10. §-ban és a végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) 
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Kormányrendelet 19. §-ban foglaltak betartásával – fel lehet számolni és újabb 
temetések céljára igénybe lehet venni.” 

 
3. § 

 
A Rendelet 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(4) Temetési hely feletti rendelkezési jogot előre megváltani nem lehet, az kizárólag elhunyt 

temetésével és a rendeletben meghatározott díj megfizetésével szerezhető meg.” 
 

4. § 
 
A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Síremléket szilárd talajra kell építeni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb 

területet és csak az üzemeltető engedélye és az üzemeltető által biztosított tervrajz 
figyelembevételével létesíthető.” 

 
5. § 

 
A Rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A síremléknek meg kell felelnie a temető arculatának. Sírbolton, síremléken és 

urnafülkén közízlést sértő feliratok nem helyezhetők el. Az urnafalra virágtartókat, 
gyertyatartókat és egyéb kiegészítőket csak az üzemeltető engedélye alapján lehet 
elhelyezni.” 

 
6. § 

 
A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„17. § 
 
Aki e rendelet 2. § (5) bekezdésében, 8. § (1), (6) és (7) bekezdésében, 13.  § (4)-(7) 
bekezdésében, 14. § (2)-(5) bekezdésében és a 15. §-ban foglalt rendelkezéseket 
megszegi – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – szabálysértést követ el és 30.000,- 
Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.” 
 

7. §  
 
A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép: 
 

8. § 
 
A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
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9. § 

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

10. § 
 
Hatályát veszti  
1. a Rendelet módosításáról szóló 17/2002. (V. 24.) önkormányzati rendelet, 
2. a Rendelet módosításáról szóló 28/2002. (X. 18.) önkormányzati rendelet, 
3. a Rendelet módosításáról szóló 21/2003. (IX. 25.) önkormányzati rendelet, 
4. a Rendelet módosításáról szóló 25/2004. (X. 11.) önkormányzati rendelet, 
5. a Rendelet módosításáról szóló 29/2005. (X. 03.) önkormányzati rendelet, 
6. a Rendelet módosításáról szóló 2/2006. (II. 24.) önkormányzati rendelet, 
7. a Rendelet módosításáról szóló 19/2006. (VII. 28.) önkormányzati rendelet, 
8. a Rendelet módosításáról szóló 7/2007. (IV. 15.) önkormányzati rendelet, 
9. a Rendelet módosításáról szóló 2/2008. (II. 20.) önkormányzati rendelet, 
10. a Rendelet módosításáról szóló 2/2009. (II. 27.) önkormányzati rendelet, 
11. a Rendelet módosításáról szóló 4/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelet. 
 
 
Dr. Almási Csaba      Fürjes Pál 
       jegyző              polgármester 
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   1. melléklet a 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet a 8/2011. (IV. 02.) önkormányzati rendelethez 

 
 
 

„1. Ózd – Gyári temető 
 
1.1. Temetési helyek megváltási díjtételei  

(A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.) 

 
 
 A            B     (Ft) 
1 I. o. sírhely egyes (25 év) 17.204 

2 I. o. sírhely kettes (25 év) 25.491 

3 II. o. sírhely egyes (25 év) 14.588 

4 II. o. sírhely kettes (25 év) 21.713 

5 III. o. sírhely egyes (25 év) 13.128 

6 III. o. sírhely kettes (25 év) 19.368 

7 IV. o. sírhely egyes (25 év) 6.084 

8 IV. o. sírhely kettes (25 év) 8.259 

9 Köztemetésre fenntartott sírhelyek (25 év) 3.815 

10 Gyermek sírhely – 10 éven aluli (25 év) 2.994 

11 Urnafülke egyes – régi típusú műkő (10 év) 8.711 

12 Urnafülke kettes – régi típusú műkő (10 év) 14.596 

13 Urnafülke – 12 férőhelyes új típ. műgyanta kötésű falban(10 év) 48.637 

14 Kolumbárium – kis kettes, új típusú, műgyanta kötésű urnafalban (10 év) 53.040 

15 Urnasírhely – földbe temetéskor (10 év) 18.303 
16 Sírbolt (60 év) Ft/m2 15.013 
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2. Ózd – Bolyki temető 
 
2.1. Temetési helyek megváltási díjtételei  

(A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.) 
 
 A         B    (Ft) 

1 I. o. sírhely egyes (25 év) 17.204 

2 I. o. sírhely kettes (25 év) 25.491 

3 II. o. sírhely egyes (25 év) 14.588 

4 II. o. sírhely kettes (25 év) 21.713 

5 III. o. sírhely egyes (25 év) 13.128 

6 III. o. sírhely kettes (25 év) 19.368 

7 IV. o. sírhely egyes (25 év) 6.084 

8 IV. o. sírhely kettes (25 év) 8.259 

9 Köztemetésre fenntartott sírhelyek (25 év) 3.815 

10 Gyermek sírhely – 10 éven aluli (25 év) 2.994 

11 Urnafülke egyes – régi típusú műkő (10 év) 8.711 

12 Urnafülke kettes – régi típusú műkő (10 év) 14.596 

13 Urnafülke – 12 férőhelyes új típ. műgyanta kötésű falban (10 év) 48.637 

14 Urnafülke – 32 férőhelyes új típ. műgyanta kötésű urnafalban (10 év) 41.245 

15 Kolumbárium – nagy kettes, új típusú, műgyanta kötésű (10 év) 53.040 

16 Urnasírhely – földbe temetéskor (10 év) 18.303 
17 Sírbolt (60 év) Ft/m2 15.013 
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3. Ózd – Táblai temető (régi) 
 
3.1. Temetési helyek megváltási díjtételei  

(A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.) 
 

 A         B    (Ft) 
1 II. o. sírhely egyes (25 év) 14.588 

2 II. o. sírhely kettes (25 év) 21.713 

3 III. o. sírhely egyes (25 év) 13.128 

4 III. o. sírhely kettes (25 év) 19.368 

5 Köztemetésre fenntartott sírhelyek (25 év) 3.815 

6 Gyermek sírhely – 10 éven aluli (25 év) 2.994 

7 Urnafülke egyes – régi típusú műkő (10 év) 8.711 

8 Urnasírhely – földbe temetéskor (10 év) 18.303 

9 Sírbolt (60 év) Ft/m2  15.013 
 

 
 

 

4. Ózd – Táblai új temetőrész 
 
4.1. Temetési helyek megváltási díjtételei (A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.) 
 
 
 

 A B (Ft) 

1 I. o. Sírhely egyes – új temetőrész (25 év) 33.027 

2 I. o. Sírhely kettes – új temetőrész (25 év) 47.323 
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5. Egyéb temetők 
Ózd – Center, -Bánszállás, -Somsály 

 
5.1. Temetési helyek megváltási díjtételei  

(A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.) 

 
 
 A B        (Ft) 
1 Sírhely egyes (25 év) 7.172 

2 Sírhely kettes (25 év) 10.048 

3 Gyermek sírhely – 10 éven alul (25 év) 2.994 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ 
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 2. melléklet a 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelethez 
„3. melléklet a 8/2011. (IV. 02.) önkormányzati rendelethez 

 
1. A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben   
vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő 
temetőfenntartási hozzájárulás díja 
 
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
 
 A                      B                     (Ft) 
1 A díj mértéke alkalmanként (temetési helyenként) 1.154 
2 Sírkeret építési rajz 2.272 
3 Építési anyagok tárolási díja 2.000 
 
 
2. A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által   
biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési 
szolgáltatók által fizetendő díjak 
 
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
 
 
 A           B            (Ft)      
1 Temetői létesítmény használati díj 25.340 
2 Ravatalozó használati díj (Bolyki, Gyári, Táblai temetőben) 10.552 
3 Ravatalozó-kellékhasználati díj (Bolyki, Gyári, Táblai temetőben) 7.940 
4 Ravatalozó és kellékhasználati díj (egyéb temetőben) 6.110 
5 Hűtési díj Ft/nap 2.621 
6 Temetési helynyilvántartás – ügyintézés 2.708 
7 Sírásás, hantolás /új sír esetén/ 20.708 
8 Sírhelynyitás, hantolás 16.461 
9 Sírhelynyitás, hantolás /gyermeksír/ 7.418 
10 Sírhelynyitás, hantolás /urnás temetésnél/ 6.547 
11 Fedlap levétele és visszahelyezése /egyes/ 5.761 
12 Fedlap levétele és visszahelyezése /kettes/ 6.983 
13 Visszamaradt föld elhordása /keretes/ 3.058 
14 Visszamaradt föld elhordása /fedlapos/ 4.802 
15 Exhumálás 28.144 
16 Exhumálás ua. sírból / elhunyt                          11.250 
17 Sírmélyítés rátemetéskor (25 év után) 15.680 
18 Halott átvétel (felügyelettel, kellékmegőrzéssel) 2.621 
19 Halott kiadás (felügyelettel, kellékmegőrzéssel) 2.621 
 

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

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

 
Fazekas Zoltán kéri az előterjesztőt, tegye meg szóbeli kiegészítését. 
 
Dr. Bélteczki János elmondja, a módosító indítvány 2.§-a úgy hangzik: ez a rendelet a 
kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és….. Kéri ezt figyelembe venni. Ugyanakkor 
eleget téve Márton képviselő indítványának tájékoztatásul közli, hogy a szociális törvény 
rendelkezései alapján a segély összegének a legolcsóbb temetés árának a 10 %-át el kell 
érnie. Mivel emelkedett az ár, ehhez kellett igazítani a segély összegét is. Egyúttal ismerteti 
az Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményét is, akik az előterjesztést megtárgyalták 
és annak elfogadását javasolják a Képviselő-testületnek. 
 
Fazekas Zoltán kéri a bizottságok véleményét. 
 
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és a módosítással együtt azt 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
 
Boda István közli, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi 
Bizottsággal együttesen a rendelet módosítását megtárgyalta, azt egyhangúlag elfogadásra 
javasolja. 
 
Fazekas Zoltán a módosítás figyelembevételével szavazásra kéri a Képviselő-testületet. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotja az alábbi rendeletet: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelete  
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
   Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 46. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva valamint Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2.6. 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti 
Bizottság véleményének kikérésével a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 
        1. § Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelete 14. § (3) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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 „ (3) A támogatás mértéke 16 500 Ft.” 
 
       2. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését 
követő napon hatályát veszti. 
 
       3. § A rendelet 1. §-ában foglaltakat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 
 
                dr. Almási Csaba                                                               Fürjes Pál  
                          jegyző                                                                polgármester  

-.-.- 
 

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

rendelete a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű helyi önkormányzati 
tulajdonban lévő nemzeti vagyonelemekről 

 
Fazekas Zoltán kéri az előterjesztőt, tegye meg szóbeli kiegészítését. 

 
Fürjes Pál elmondja, hogy  a 2011. évi CXCVI. törvény értelmében az önkormányzat 
tulajdonában lévő közszolgálati, műemlékvédelem, illetve építésvédelem alatt álló 
vagyonról kell határozatot hozni, melyben tegnap érkezett egy értelmezést segítő 
tájékoztató. Ennek alapján módosítást javasol az előterjesztésben. A kiadott anyag 
mellékletében még szerepel az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft, azonban azt törölni 
kell, tekintettel arra, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Média Tanácsának 
állásfoglalása alapján a helyi tv támogatása a helyi önkormányzatoknak nem közszolgálati 
feladata, emiatt a társaság nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonkörbe 
sorolása nem indokolt. Ezzel a kiegészítéssel kéri a rendeletet elfogadni. 
 
Fazekas Zoltán kéri a bizottságok véleményét. 
 
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és a módosítással együtt 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
 
Boda István közli, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést a módosítással 
együtt megtárgyalta, azt egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Obbágy Csaba az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság véleményét ismerteti. Az 
előterjesztést a módosítással együtt megtárgyalták és egybehangzóan elfogadásra javasolják. 
 
Fazekas Zoltán szavazásra kéri a Képviselő-testületet a módosítás figyelembevételével. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotja az alábbi rendeletet: 
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete 

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
helyi önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyonelemekről 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ózd Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete II.2.6. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  
 

1. § 
 
Ózd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező vagyonból nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak 
minősül: 

a) az 1. mellékletben meghatározott, közszolgáltatási tevékenységet ellátó gazdasági 
társaságokban fennálló részesedés, 

b) a 2. mellékletben meghatározott, műemlékként nyilvántartott ingatlanok, 
c) a 3. mellékletben meghatározott, helyi építészeti védelem alá vonandó ingatlan. 

 
2. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 Dr. Almási Csaba  Fürjes Pál 
            jegyző               polgármester 
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1. melléklet az 5/2012.(II.17.) önkormányzati rendelethez 
 

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó,  
közszolgáltatási tevékenységet ellátó gazdasági társaságokban fennálló részesedések 

 
 

A 
Társaság neve 

B 
Önkormányzati részesedés mértéke 

1 ÓZDINVEST Kft. 100% 
2 Ózdi Vízmű Kft. 100% 
3 Ózdi Távhő Kft. 100% 
 
 
 

2. melléklet az 5/2012.(II.17.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó,  
műemlékként nyilvántartott ingatlanok 

 
 

A 
Megnevezés 

B 
Hrsz 

C 
Cím 

1 Városi Művelődési Központ  
   (Olvasó) 

ózdi 5266 Ózd, Gyár út 4. 

2 Épület (volt Kaszinó)  ózdi 5267 Ózd, Gyár út 2. 
3 Városi Múzeum ózdi 5190/3 Ózd, Gyár út 10. 
 
 

3. melléklet az 5/2012.(II.17.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó,  
helyi építészeti védelem alá vonandó ingatlan 

 
 
 

A 
Megnevezés 

B 
Hrsz 

C 
Cím 

1 Városi Könyvtár ózdi 5378 Ózd, Petőfi tér 1. 
 

-.-.- 
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7.) napirend 
Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának módosítására 

 
Fazekas Zoltán kéri az előterjesztőt, tegye meg szóbeli kiegészítését. 
 
Halász Sándor kifejti, a Számviteli törvény értelmében ez évtől az üzleti év eltérhet a 
naptári évtől. Ezzel szeretnék módosítani az Alapító Okiratukat. Erre azért van szükség, 
mert a távhőszolgáltatás ciklikus, illetve csatlakozva a gázévhez az üzleti évet 2012. július 
1-től 2013. június 30-ig kívánják meghatározni. 
 
Fazekas Zoltán kéri a bizottságok véleményét. 
 
Boda István közli, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, azt 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta,azt 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Fazekas Zoltán szavazásra kéri a Képviselő-testületet. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2012. (II.16.) határozata 

az Ózdi Távhő Kft. alapító okiratának módosításáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva a fenti tárgyú 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló 2006. 

évi IV. törvény 18. § (1)–(2) bekezdései alapján az Ózdi Távhő Kft. Alapító Okiratát a 
határozat 1. mellékletének megfelelően módosítja, az egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratát a határozat 2. mellékletének megfelelően fogadja el.  

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat módosítása, az 

egységes szerkezetű Alapító Okirat, valamint a módosítással kapcsolatos egyéb 
dokumentumok aláírására. 

 
Felelős:   A dokumentumok aláírásáért: Polgármester 
Határidő: A döntést követően azonnal 

 
3. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. 

évi IV. törvény 18. § (4) bekezdése alapján az Alapító Okirat változását annak 
megtörténtétől számított 30 napon belül a cégbírósághoz jelentse be. 

 
Felelős:   Az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 
Határidő: 2012. március 17. 
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1. melléklet a 7/2012. (II.16.) határozathoz 
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2. melléklet a 7/2012. (II.16.) határozathoz 
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8.) napirend 
Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2012. I. félévi üzleti tervének 

elfogadására 
 

Fazekas Zoltán kéri az előterjesztőt, tegye meg szóbeli kiegészítését. 
 
Halász Sándor közli, az előző napirendből következik, hogy fél éves üzleti tervet kell 
készíteni, július 1-től pedig újra egy éves üzleti terv készül. Idén két mérlegbeszámoló 
is lesz, egyik a 2011. évről, a másik pedig 2012. I. félévéről ad majd számot.  
 
Fazekas Zoltán kéri a bizottságok véleményét. 
 
Boda István közli, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 
azt elfogadásra javasolja. 
 
Fazekas Zoltán szavazásra kéri a Képviselő-testületet. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
8/2012.(II.16.) határozata 

az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2012. I. félévi üzleti tervének 
elfogadásáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.    Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Távhő Kft. a határozat 
1. mellékletét képező 2012. I. félévi üzleti tervét 1.295.500 e Ft tervezett összes 
bevétellel, és 29.100 e Ft tervezett üzemi eredménnyel jóváhagyja. Felhívja az Ózdi 
Távhő Kft. ügyvezetőjét a szükséges intézkedések végrehajtásának megtételére. 

 
Felelős: az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 
Határidő: folyamatos 

 
2.  A társaság 2012. I. félévre jóváhagyott üzleti tervét befolyásoló körülmény jelentős 
változása esetén az üzleti terv módosítására vissza kell térni. 
 

Felelős: az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 
Határidő: folyamatos 
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1. melléklet a 8/2012.(II.16.) határozathoz 

ÜZLETI TERV 
 
1. Szolgáltatással és gazdálkodással kapcsolatos főbb irányelvek 

a) Éves gazdálkodásra ható társadalmi és gazdasági környezet rövid bemutatása: 
A gazdasági életben, a gázpiacon történő jelentős változások 2012. I. félévben 
gazdálkodási és pénzügyi helyzetünket nagymértékben befolyásolják.  
Célkitűzéseink meghatározásánál a jelenleg ismert információkat vettük 
figyelembe. 
Ez évben jelentősen befolyásolja tevékenységünket a 51/2011.(IX.30.) sz. 
NFM rendelet alkalmazásával a távhőszolgáltatási támogatás. 
Gazdálkodásunkat nem jellemezheti a vállalkozási szférában meghatározó 
nyereségorientáltság, célunk a likviditás biztosítása és a biztonságos működés 
megvalósítása. Figyelemmel az 50/2011.(IX.30.) NFM rendelet 5. §-a által 
előírt nyereségkorlátra.  
Az Ózdi Erőmű Kft. által telepített két db új gázmotor, társaságunk számára 
terv szerint 50.415 GJ hőt értékesít 2012. I. félévben.  
Különös figyelmet fordít cégünk a költségek csökkentésére, az időjárás tartós 
anomáliáit követő gázszükséglet ingadozása miatti kötbér elkerülésére, 
valamint a kinnlevőségek mérséklésére. 

b) Kiemelt fontosságú a 2011. évben bevezetett minőségbiztosítási rendszer 
működtetésével tevékenységünk folyamatos fejlesztése. 

c) Szolgáltatási terv: 
A szolgáltatás folyamatosságának, zavartalanságának biztosítása, 
színvonalának javítása cégünk fő feladata. 
Alapvető feladataink között szerepel a 2005. évi XVIII. törvény és annak 
végrehajtására kiadott 157/2005.(VIII.15.) sz. Kormányrendelet által 
megkövetelt távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok végrehajtása. A 
nevezett törvény és kormányrendelet változásainak figyelemmel kísérése és 
gazdálkodásunkra gyakorolt hatásának értékelése. A hőmennyiségmérés 
alapján történő elszámolás során kiemelt fontosságú feladat az idényvégi 
elszámolású Általános Közüzemi Szerződéssel rendelkező felhasználókkal a 
tényleges fogyasztás és a kiszámlázott előleg egyenlegével történő elszámolás a 
2011-2012. fűtési idényre vonatkozóan, melynek várható időpontja 2012. 
június. Társaságunk kiemelt fontosságúnak ítéli meg a felhasználók lehető 
leggyakoribb tájékoztatását a hőmennyiségmérés alapján történő elszámolással 
összefüggő kérdésekben. 

d) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) a kötelező 
villamos energia átvétel (KÁT) rendszerét átalakította, - a 11. § (4) bekezdése 
szerint a „kötelező átvétel legfeljebb az adott beruházásnak az adott átvételi ár 
melletti megtérülési idejére biztosítható”. A KÁT rendszerben történő 
értékesítési lehetőség megszűnt az Ózdi Távhő Kft. két gázmotorját illetően. 
Az Ózdi Távhő Kft. saját tulajdonú 2 db gázmotorja addig áll, amíg kedvező 
ajánlatot nem kap egy virtuális erőműtől, és így működésük gazdaságossá nem 
válik. A Sinergy Kft. 2 db gázmotorja 2012. évben a megváltozott 
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körülményekhez igazodva és a „Távhőtermelő Beruházási és Hosszútávú 
Hőszolgáltatási Szerződés” szerint tovább üzemelnek. 

 
e) Fűtési időszakon kívül (nyáron) szerződés szerint elsősorban az Ózdi Erőmű 

Kft. szolgáltatja a hőt, azonban szükség szerint kazánok indítására is sor 
kerülhet a folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében. 

f) Törekednünk kell a fűtőerőmű adta lehetőségek maximális kihasználására, az 
energiaveszteségek csökkentésére és egyéb költségek lehetőség szerinti 
visszaszorítására. 

g) A pénzügyi lehetőségeink szerint csökkentjük a vezetékhálózat energia 
veszteségeit. 

 
2. A szolgáltatás minőségjavítását célzó intézkedések – beruházási terv 

Feladatunk a szinten tartó, pótló és energiatakarékos felújítások, beruházások 
megvalósítása, a termelő és szolgáltató rendszer korszerűsítése, a 2011. évben 
benyújtott pályázatban tervezett korszerűsítés előkészítése. 

a) Hőközpontban: 
(a saját vállalkozásban történő beruházás költségei) 

 Hőcserélő csere, bővítés         
Újváros Téri Óvoda hkp. (fűtés – 10 db lemez)   ~        400 EFt 
 

b) Távhővezeték kiváltás érdekében: 
 Gázkazán beépítése  

(Bolyai F. Isk., Petőfi S. Isk., Acél Transz Kft.)       15.000 EFt 
 

c) Vezetékek: 
 Befejezetlen beruházások átütemezett munkái    2.000 EFt 

→ Nemzetőr út 19-21. primervez. csere  
→ Bolyki főút 91. primervez. részleges csere 
→ Szent István út 9-11. épületek közötti  
     fűtési bekötővezeték csere 

 Újváros Tér 3-4. és 5-6. ép. közötti vezetékcsere    2.000 EFt 
Ö s s z e s e n :                              4.000 EFt 

 
d) Egyéb: 

 Hőközponti távfelügyeleti rendszer kiépítés kezd.     2.000 EFt 
 Informatikai, irodai fejlesztések      1.000 EFt 
 Kisteher gépkocsi cseréje        4.000 EFt 

Ö s s z e s e n :                              7.000 EFt 
 

e) EKOMEN Program:                            20.000 EFt  
EKOMEN: Egyszerűsített Komfortnövelő Energiafelhasználás. 
 
A Program lényege, hogy Ózd városában az Ózdi Távhő Kft. segítségével 
elinduljon a lakossági távhőfelhasználók energia racionalizálási szemléletének 
kialakítása. 
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Célja: 
Egy olyan szabályozható szekunder fogyasztói rendszer kiépítése, amely: 

 hőleadónként, lakásonként szabályozható (tetszőleges belső 
helyiséghőmérséklet), 

 magasabb komfortfokozatot biztosít, 
 ösztönöz a takarékosságra és további energiacsökkentő módozatokat 

von maga után, 
 csökkenti a fogyasztói rendszer veszteségeit, 
 igazságosabb költségmegosztást biztosít a tényleges fogyasztás alapján, 
 megszünteti a fogyasztók kiszolgáltatottságát. 

A fentiekben vázolt feladatok teljes körű végrehajtását, a jövőbeni pénzügyi- és anyagi 
helyzetünk határozza meg. 
 

3. Marketing terv 

 Szállítók és vevők helyzete, partnerek: 
 Az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-vel kötött szerződésünk, miszerint a 

melegvíz-szolgáltatáshoz szükséges hidegvizet mi számlázzuk a 
fogyasztók felé, érvényben van, bár a hátralékok kapcsán 
(megközelítőleg: 18.000 EFt) ez kedvezőtlen társaságunkra nézve. 
Társaságunk kezdeményezte a szerződés módosítását. 

 A cég földgáz szállítója jelenleg a FŐGÁZ Zrt., aki szerződés szerint 
teljesít. A gázév 2012. július 1. 6,00 órakor zárul, az azt követő 
időszak gázbeszerzésére vonatkozó tárgyalásokat kezdeményezünk. 

 Törekszünk a beruházási szállítóinkkal való folyamatos 
kapcsolattartásra, mely esetenként árengedmény elérését teszi lehetővé 
társaságunk számára. 

 Vevőinkkel szemben következetes, korrekt kapcsolattartás, a 
szolgáltatás biztonságának megvalósítása a célunk.  

 Értékesítési és árképzési stratégia: 
A hőenergia termelését a fogyasztók igényének kielégítése szabja meg. Az 
irányvonal a felhasználói igényekhez igazodó, üzembiztos és takarékos 
üzemvitel, a távhőszolgáltatási és működési költségek csökkentése mellett a 
hatékonyság növelése, a felhasználói kör bővítése.  
Díjainkat a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 57/D § alapján, 
mint legmagasabb hatósági árat, a Magyar Energia Hivatal javaslatának 
figyelembevételével, a miniszter rendeletben állapítja meg. A Nemzeti 
Fejlesztési Miniszter az 50/2011.(IX.30.) NFM rendeletében 2012. 01. 01-től 
4,2 %-os áremelést állapított meg, a megelőzően alkalmazott, 2011. március 
31-én befagyasztott díjakhoz képest. Társaságunk a megemelt díjakat 2012. 
július 1-től kívánja érvényesíteni!  
A Nemzeti Fejlesztési Miniszter rendeletében megállapított hatósági ártól 
eltérni csak alacsonyabb ár meghatározásával, a tulajdonos Önkormányzat 
egyetértésével, csak megkülönböztetés-mentesen, előre nyilvánosságra hozott 
módon lehet. Az Ózdi Távhő Kft. vezetősége a jelen üzleti terv eredményterve 
alapján biztosítottnak látja a hatósági ártól való eltérés lehetőségét. 
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4. Eredményterv  
 A 2012. I. félévi eredménytervünkben a közelmúltban bekövetkezett törvényi 

és rendeletben kihirdetett változásokat figyelembe véve a társaságunkat érintő 
legkedvezőbb hatásokat számszerűsítettük. 

 Távhőszolgáltatási árbevételünk tervezésénél nem számoltunk díjváltozással. A 
2010. január 01-től érvényesített díjakkal kalkuláltunk azzal, hogy nem 
terveztünk elszámolási különbözettel az idényvégi elszámolású lakossági 
felhasználók körében. 

 A Nemzeti Fejlesztési Miniszter 51/2011.(IX.30.) NFM rendelete alapján 
társaságunk távhőszolgáltatási támogatásra jogosult. A kapcsoltan termelt hő 
beszerzésére tekintettel 1.226,- Ft/GJ, a lakossági felhasználóknak nyújtott 
távhőszolgáltatásra tekintettel 2.744,- Ft/GJ mértékű támogatási összeggel, 
összesen 419.500 EFt-tal számoltunk. 

 Elektromos árameladás árbevételével nem terveztünk, a gázmotorok 
üzemeltetésének gazdasági feltétele jelenleg nem biztosított. 

 Egyéb bevételek között 60.000 EFt a 2011. évi hitelesített emisszió kibocsátás 
elszámolásának értéke, melynek érvényesítésére ebben az időszakban kerül sor. 
2012. I. félévében nem számoltunk emisszió kvóta értékesítésének 
árbevételével, mert a 2011. évi várható megtakarítás egy részét 2011. évben 
értékesítettük, esetleg további megtakarítás értékesítése tekintetében a piaci 
előrejelzések alapján 2012. év végére várható árnövekedés. 

 A gázbeszerzés költsége tervezésénél a 2011-2012. évi gázévre érvényes, a 
FŐGÁZ Zrt-vel megkötött szerződésünk szerinti költségeket vettük 
figyelembe. 

 Hőbeszerzési költségeink tervezésénél a Nemzeti Fejlesztési Miniszter 
50/2011.(IX.30.) NFM rendelete által meghatározott, a távhőszolgáltatónak 
értékesített távhő árával (5.224,- Ft/GJ) számoltunk. 

 A vásárolt villamos energia költségek tervezésénél a 2012. évre vonatkozó 
ÉMÁSZ Nyrt-vel megkötött szerződésünk adatai alapján terveztünk. A saját 
gázmotorok üzemeltetésének szüneteltetése miatt megnövekedett költségekkel 
számoltunk. 

 Eredménytervünkben a személyi jellegű ráfordításoknál 10 % bérköltség 
növekedéssel számoltunk, amiből 7 %-ot a munkabérek nettó értékének 
megőrzése indokolt. Figyelembe véve a járulékmódosulásokat és a várható 
adókedvezményt, a munkabérek nettó értékének megőrzése miatt, a személyi 
jellegű ráfordításoknál 6,6 %-os növekedés várható. Társaságunk pályázni 
kíván a 1013/2012.(I.26.) Kormányhatározatban nevesített kiegészítő 
munkáltatói kompenzációra is. 

 Egyéb ráfordítások között 60.000 EFt a 2011. évi hitelesített emisszió 
kibocsátás elszámolásának értéke, melynek érvényesítésére ebben az 
időszakban kerül sor. Jelentősebb összeg a helyi adók tervezett értéke, mert ez 
évben már nem jogosult társaságunk adómentességre. 

 2012. I. félév végére társaságunk tervezett üzemi eredménye 29.100 EFt. 
Amennyiben a gazdasági helyzetben jelentősebb változás nem következik be, 
az eredmény várhatóan realizálható, megteremtve ezzel a jövőbeni fejlesztések 
alapját. 
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A 2012. I. félévi eredményterv 
                                                                                          

M E G N E V E Z É S Adatok EFt-ban 
1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 
       - távhőszolgáltatás nettó árbevétele 
       - eladott áruk beszerzési értéke 
       - árameladás árbevétele 
       - hőár-támogatás 
       - egyéb értékesítés nettó árbevétele 
2. Egyéb bevételek 
3. Bevételek összesen 

1.230.500 
760.000 

48.500 
- 

419.500 
2.500 

65.000 
1.295.500 

4. Anyagjellegű ráfordítások összesen 
- anyagköltség, ebből 
     ~ gázbeszerzés költsége 
     ~ hőbeszerzés költsége 
- anyagjellegű szolgáltatás 
- egyéb szolgáltatás 
- eladott áruk beszerzési ért. 

1.033.900 
945.900 

620.000 
263.400 

26.500 
13.000 
48.500 

5. Személyi jellegű ráfordítások 
     - bérköltség 
     - személyi jellegű kifizetés 
     - bérjárulékok 

110.000 
80.500 

7.500 
22.000 

6. Értékcsökkenési leírás 47.500 
7. Egyéb ráfordítás 75.000 
8. Ráfordítások összesen 1.266.400 
9. Üzemi tevékenység eredménye 29.100 
10. Pénzügyi műveletek eredménye - 
11. Szokásos vállalkozási eredmény 29.100 
12. Rendkívüli eredmény - 
13. Adózás előtti eredmény 29.100 

 
5. Likviditási terv – Kinnlevőségek kezelése:  

Likviditási tervünk elsődleges célja, hogy a legfontosabb működési költségek 
fedezetét folyamatosan határidőre biztosítsuk. A bérek és a járulékok fizetését, 
valamint az adó befizetéseket határidőre teljesítsük. A cég likviditását megőrizzük, 
a szállítói tartozásokat határidőre teljesítsük.  
Társaságunk 2012. évben kiemelten kezeli a kinnlevőségek ügyét, melynek 
érdekében folytatjuk a már korábban megkezdett intézkedések végrehajtását, ezek: 
 Az 1993-2011. évi tartozások jogerős bírósági végzés alapján történő 

végrehajtása. 
 A 2011. évi hátralékok fizetési meghagyásának indítása. 
 A 2012. évi fizetési felszólítások folyamatos kiküldése a fennálló tartozásokra. 
 Hátralék-rendezése: 

- Fizetési halasztás a 100.000,- Ft-ot meg nem haladó tartozásra. 
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Feltétel: A tárgyhavi számladíjak fizetése mellett max. 6 havi halasztás a 
tartozásra. 
- Részletfizetési megállapodás a 100.000,- és 200.000,- Ft közötti 
tartozásra. 
Feltétel: A tárgyhavi számladíjak fizetése mellett a tartozás max. 12 havi 
részletben történő kiegyenlítése. 
 
- Egyedi megállapodás a 200.000,- Ft feletti tartozás megfizetésére. 
Feltétel: A tartozásrendezés lehetőségeinek egyeztetése a Behajtási 
ügyintézővel, szükség esetén a Gazdasági vezetővel, majd megállapodás az 
Ügyvezetővel. 
- Aki hátralékának tőkerészét egy összegben vagy max. 3 havi részletben 
kiegyenlíti: 

Jogi eljáráson kívüli 
tőketartozás rendezése: KAMATMENTES. 

Jogi eljárás alatt lévő 
tőketartozás rendezése: KAMAT-ÉS KÖLTSÉGMENTES 

 A hátralék mértékének indokával a fogyasztók melegvíz-szolgáltatásból való 
kizárása.  

 Felhasználóink és társaságunk érdekeinek egyeztetésével a lehetséges 
megoldások megvalósítása. 

 A 2011. évben bevezetett elektronikus fizetési meghagyás és végrehajtási 
rendszer további fejlesztése, lehetőségeink minél bővebb kihasználása.  

 
6. Foglalkoztatási és bérpolitikai terv 

a) 2011. évben a társaságnál az átlagos statisztikai állományi létszám 65 fő volt, 
ebből 20 fő szellemi, 45 fő fizikai állományi alkalmazott. 

b) Tömeges (10 fő) létszámcsökkentést, ill. –növelést nem tervezünk. 
c) 2011. évben 3 %-os béremelés volt, szem előtt tartva az adójogszabályok 

változása miatti bércsökkenés kompenzálását. Ez évben, a bérköltség 10 %-os 
növekedése várható, figyelembe véve a Kormány és a helyi Önkormányzat 
elvárását a bérkompenzációra (ami 7 %-os bérköltség növekedést jelent), ill. az 
ezen túlmenően alkalmazott 3 %-os béremelést. 

 
7. Összegzés 

Az Ózdi Távhő Kft. 2012. I. félévi nyereséges gazdálkodása jelen üzleti terv 
végrehajtásával biztosítható. Az időszak amortizációs költségének jelentős része 
beruházásra, fejlesztésre fordítható. A társaság likviditásának megőrzése mellett a 
biztonságos működés megvalósítható.  
Az üzleti tervet befolyásoló körülmények jelentős változása esetén a módosításra 
javaslatot teszünk. 

 
Ózd, 2012. február 16. 

Halász Sándor 
         ügyvezető 

-.-.- 
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9.) napirend 
Javaslat az ÉMOP-4.3.1/A-11 kódszámú „Nevelési intézmények fejlesztése” című 

pályázat benyújtásához szükséges intézkedések meghozatalára 
 

Fazekas Zoltán ismerteti, ez az előterjesztés a Nemzetőr Úti Óvoda csoportszobákkal, 
és egyéb kiszolgáló létesítményekkel való bővítéséről szól. Mivel szóbeli kiegészítés 
nincs, kéri a bizottságok véleményét. 
 
Obbágy Csaba tájékoztat, hogy 2014. szeptemberétől 3 éves kortól kötelező lesz az 
óvodába járás. Emiatt az óvodai férőhelyeket bővíteni kell, amire csak pályázati 
forrásokból van lehetőség. Most egy 200 MFt-os lehetőség adódott, ami 5 % önrésszel 
10 MFt-ot jelent. Az előkészítés 8 %, tehát 16 MFt, ami a nyertes pályázatból 
finanszírozható. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja. 
 
Boda István közli, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 
azt elfogadásra javasolja. 
 
Fazekas Zoltán szavazásra kéri a Képviselő-testületet. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2012. (II. 16.) határozata 

az ÉMOP-4.3.1/A-11 kódszámú „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázat 
benyújtásához szükséges intézkedések meghozataláról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
1.  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ózd Város 

Önkormányzata pályázatot készítsen elő az Észak-Magyarországi Operatív 
Program (ÉMOP) 4.3.1/A-11 kódszámú pályázati kiírásban szereplő „Nevelési 
intézmények fejlesztése” pályázatra - legfeljebb 200 M Ft támogatás 
igénybevételével -, melynek keretében a 7359 hrsz-ú, 3600 Ózd, Nemzetőr út 18. 
szám alatt található Nemzetőr úti óvodát jelöli ki célintézményként. 

   
2.   Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 5 % - 

azaz legfeljebb 10 M Ft összegű - önerőt a 2012. évi költségvetésben pályázati 
céltartalék keret terhére biztosítja. 

 
3.  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat benyújtásához 

szükséges megvalósíthatósági tanulmány és tervezési feladatok elkészítésére – a 
támogatási összeg 8 %-ának megfelelő összegű és projekt-előkészítés költségeként 
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elszámolható - legfeljebb 16 M Ft-ot biztosít a 2012. évi költségvetés terhére, 
amennyiben a pályázat támogatásban nem részesül. 

 
4.  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a pályázat tervezési, megvalósíthatósági tanulmány- és pályázat elkészítési 
feladataira a támogatásból elszámolható költségek keretein belül szerződéseket 
kössön. 

 A pályázat elkészítés költségeinek fedezetét a Képviselő-testület az általános 
tartalék terhére biztosítja. 

 
5.  A pályázat benyújtásáról a részletes beruházási költségvetés ismeretében a 

Képviselő-testület külön határozatban dönt. 
 
Felelős: 
 
- Pályázat beadásával kapcsolatos dokumentumok előkészítéséért: 
   PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
 
- tanulmánykészítési és tervezési feladatok ellátására irányuló szerződés 
előkészítéséért:  
   PH beruházási csoport 
 
- szerződés illetve egyéb dokumentumok aláírásáért, a részletes költségvetéssel 

előkészített pályázat Képviselő-testület elé terjesztéséért:  
   Polgármester 
 
Határidő: értelemszerűen, illetve a 2012. március havi képviselő-testületi ülés 
időpontja 

-.-.- 
 

10.) napirend 
Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására 

 
Fazekas Zoltán kéri az előterjesztőt, tegye meg szóbeli kiegészítését. 

 
Fürjes Pál elmondja, a kiadott anyagtól eltérően több alapítványnak is tudnak 
támogatást nyújtani. A határozati javaslatban szereplő támogatandó alapítványok 
nevének és a nekik nyújtandó összegek felolvasása után elnézést kérve a Képviselő-
testülettől bejelenti, az ülésről távoznia kell, mivel egy munkahelyteremtéssel 
összefüggő befektetői tárgyaláson kell részt vennie Budapesten.  
 
Fazekas Zoltán sikeres tárgyalást kíván Polgármester úrnak, és kéri a napirendet 
tárgyaló bizottság véleményét. 
 
Fürjes Pál távozik az ülésteremből. 
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Boda István közli, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést a 
módosításokkal együtt megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja. 
 
Fazekas Zoltán szavazásra kéri a Képviselő-testületet a módosításokkal kiegészített 
határozati javaslattal kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2012. (II.16.) határozata 

alapítványok támogatásának jóváhagyásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi alapítványok támogatását:  
 

a) Általános tartalékból: 
 

         Tábla Fejlesztéséért Alapítvány                                50.000 Ft 
        Ózdi Olvasóért Alapítvány     100.000 Ft 
        
b) Lakóterületi céltartalékból: 

 
Tábla Fejlesztéséért Alapítvány     50.000 Ft 

 
c) Közrend-, vagyonvédelmi keretből: 

 
Ózd Közbiztonságáért Alapítvány  300.000 Ft 
 

Felelős: Pénzügyi osztályvezető 
Határidő: Támogatási megállapodás megkötését követően 
 

-.-.- 
 

11.) napirend 
Javaslat az Ózd, Piac útra telepített 2 db sebességmérő berendezés 

 ajándékként történő elfogadására 
 

Fazekas Zoltán elmondja, hogy a Generali Biztosító az általa telepített 2 db 
sebességjelző készüléket felajánlja az önkormányzat tulajdonába és kezelésébe. Kéri a 
bizottságok véleményét. 
 
Boda István közli, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 
azt elfogadásra javasolja. Kiemeli az   előterjesztés utolsó mondatát: „Az 
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Önkormányzat a térítésmentesen átvett sebességmérő berendezéseket korlátozottan 
forgalomképes vagyonként 7 MFt értéken vezeti be a könyveibe.”  
 
Fazekas Zoltán szavazásra kéri a Képviselő-testületet. 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
11/2012. (II.16.) határozata 

az Ózd, Piac útra telepített 2 db sebességmérő berendezés  
térítésmentes átvételéről 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 
 
1.) Az Önkormányzat a Genarali a Biztonságért Alapítvány által ajándékként 

felajánlott, a Piac úton telepített 2 db sebességmérő berendezést a mellékelt 
ajándékozási szerződés szerint elfogadja azzal, hogy a berendezéseket a Genarali a 
Biztonságért Alapítvány az átvételt követően további egy évig reklámhordozóként 
használhatja. 

 
2.) A Képviselő-testület az ellenérték nélkül átvett sebességmérő berendezéseket a 

korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe sorolja és az átvételt követően 3,5 M 
Ft/darab egységáron tartja nyilván. 

 
3.) A Képviselő-testület az 1. pontban megjelölt berendezéseket az átvétel napjától a 

Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény ingyenes használatába adja.  
 
4.) A Képviselő-testület az ajándékozási szerződés aláírására felhatalmazza a 

Polgármestert. 
 

Felelős: a szerződés előkészítéséért, a berendezések vagyonnyilvántartásba történő    
              bevezetéséért: 

  PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
     a berendezések működtetéséért:  
  Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője 
    az okirat aláírásáért:  
  Polgármester 
      Határidő: 2012. február 29., ill. folyamatosan 
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Melléklet a 11/2012. (II.16.) határozathoz 
 

Ajándékozási Szerződés 
 

Amely létre jött egyfelől a Generali a Biztonságért Alapítvány (székhelye: 1066 
Budapest, Teréz krt. 42-44. Nyilvántartási száma: 5781 Fővárosi Bíróság, 
képviseletében eljárnak: Dr. Szabady Csaba és Kalmár László), mint ajándékozó ( a 
továbbiakban: Ajándékozó)  
 
Másfelől Ózd Város Önkormányzata (képv.: eljár: Fürjes Pál polgármester. 
székhely: 3600 Ózd, Városház tér. 1., Törzskönyvi azonosító: 726489, adószám: 
15726487-2-05, KSH szám: 15726487-8411-321-05) mint megajándékozott (a 
továbbiakban: Megajándékozott) között,  
 
alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint.  
 
1./ Ajándékozó kizárólagos tulajdonát képezik az alábbi sebességmérő berendezések 

 Telepítés helye: Piac úton (Nemzetőr u. 22.-vel szemben) Gyári száma: 
CIT200705136, jelenlegi piaci értéke 3.500.000,- Ft 

 Telepítés helye: Piac úton (Vasvár út 2.-vel szemben) Gyári Száma: 
CIT200705137, jelenlegi piaci értéke 3.500.000,- Ft 

amely sebességmérő berendezések vonatkozásában Ajándékozó teljes teher-per- és 
igénymentességet szavatol.  

 
2./ Ajándékozó alapítványi céljai között szerepel egyebek mellett a 

közlekedésbiztonság védelme, a balesetmegelőzés, a közbiztonság és 
vagyonbiztonság megóvását szolgáló eszközök terjesztése és népszerűsítése. Ezen 
cél megvalósítása érdekében, Ajándékozó az 1./ pont szerinti sebességmérő 
berendezéseket a Megajándékozott részére ingyenes adományként ajándékba adja 
úgy, ahogyan az a Megajándékozott által megtekintett és ismert műszaki állapotban 
megtalálható. Megajándékozott a sebességmérő berendezéseket a jelen szerződés 
aláírásával ingyenes adományként elfogadja. 

 
3./ Az Ajándékozó kijelenti, hogy nem helyezte levonásba az 1.pont szerinti 

sebességmérő berendezés beszerzésekor annak általános forgalmi adóját, így az 
ellenérték nélkül történő eszközátadás áfa fizetési kötelezettséget nem keletkeztet. 

 
4./ Felek rögzítik, hogy megajándékozott az 1./ pontban megjelölt sebességmérő 

berendezések birtokában van, így a birtokbaadásról a Feleknek nem kellett 
rendelkezniük.  

 
5./ Felek megállapodnak abban, hogy Ajándékozó az 1./ pontban megjelölt 

sebességmérő berendezések- továbbá azok valamennyi alkotórésze és tartozéka 
hibáiért, hiányosságaiért nem felel, még abban az esetben sem, ha esetlegesen a 
szerződés teljesítésekor megmutatkozó hiba lényeges volt.  
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6./ Megajándékozott a jelen szerződés alapján kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, 
hogy a jelen ajándékozás tárgyát képező sebességmérő berendezéseken található 
„Generali Group Generali a Biztonságért Alapítvány” reklámhordozókat a jelen 
okirat aláírásától számított egy évig nem távolítja el. Kijelenti, hogy ezen 
kötelezettségvállalásért ellenértékre semmilyen jogcímen nem tart igényt az 
Ajándékozóval szemben. A reklámhordozók eltávolítását megelőző 8 nappal a 
Megajándékozott köteles az Ajándékozót értesíteni, és az eltávolított 
reklámhordozókat – Ajándékozó erre irányuló igénye esetén – az Ajándékozó 
részére ellenérték nélkül átadni.       

 
7./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó 

rendelkezései az irányadók.  
 
Ezen ajándékozási szerződést a felek elolvasás és értelmezést követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
 
Budapest, 2012. ……………hó …nap    Ózd, 2012. ………. hó ….. nap 
 
 
 
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
Generali a Biztonságért Alapítvány    Ózd Város Önkormányzata 
Képv.: Dr. Szabady Csaba                                     Képv.: Fürjes Pál    
és Kalmár László                                                   polgármester         

-.-.- 
 

12.) napirend 
Javaslat az Ózd Városi Önkormányzat Közterület-felügyelete Szervezeti és 

Működési Szabályzatának jóváhagyására 
 
Fazekas Zoltán ismertet néhány módosítást az SZMSZ-ben, amely az Ügyrendi 
Bizottság ülésén került elfogadásra. A Szervezeti és Működési Szabályzat 3.2 
pontjában a Felügyelet körbélyegzője a fejbélyegzőn lévő teljes elnevezést kell, hogy 
tartalmazza, tehát Ózd Városi Önkormányzat Közterület-felügyelete. A 21. pontban az 
egyes bekezdés úgy módosul, hogy havi munkaidő keret kerül megállapításra. A 168 
óra meghatározás kimarad. Végül a 32. pontban szereplő adminisztrátor szó titkársági 
ügyintéző-re módosul. Kéri a bizottsági véleményt. 
 
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és a módosítással együtt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Fazekas Zoltán szavazásra kéri a módosítással együtt a Közterület-felügyelet SZMSZ-
éről a Képviselő-testületet. 
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A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2012.(II.26.) határozata 

a Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 
 

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózd Városi 
Önkormányzat Közterület-felügyeletének Szervezeti és Működési Szabályzatát 
2012. február 16. napjától a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 

 
2. Hatályát veszti a 88/SZÜ/346/KH/1999.(XII.21.) határozat.  
 

Felelős: Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak végrehajtásáért: 
Közterület-felügyelet vezetője 

 
Határidő: folyamatos, valamint döntést követően azonnal 
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1. melléklet a 12/2012.(II.16.) határozathoz 
 

Ózd Város Önkormányzata Közterület-felügyeletének 
Szervezeti és Működési Szabályzata 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közterület-felügyeletről szóló 1999. 
évi LXIII. tv. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (1) bekezdésében, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. §-ának g) pontjában, továbbá az 
államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak 
alapján az Ózd Városi Önkormányzat Közterület-felügyeletének Szervezeti és Működési 
Szabályzatát a következők szerint hagyja jóvá:  
 

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. A Közterület-felügyelet azonosító adatai 
 
1.1 A szervezet hivatalos elnevezése: 
 

Ózd Városi Önkormányzat 
Közterület-felügyelete 
(továbbiakban: Felügyelet). 

 
Székhelye: 3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 5. 
 

1.2 Fenntartója: Ózd Város Önkormányzata 
(3600 Ózd, Városház tér 1.) 
Irányító szerve: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(3600 Ózd, Városház tér 1.) 
 

2. A Felügyelet jogállása 
 

2.1 A Felügyelet jogállását tekintve: közhatalmi feladatot ellátó költségvetési szerv. 
2.2 Jogi személyisége: önálló jogi személy. 
2.3 Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv. 
2.4 Szakágazati besorolása: 841 105 Helyi önkormányzatok valamint többcélú kistérségi 

társulások igazgatási tevékenysége 
2.5 A Felügyelet a feladat- és hatáskörébe utalt szakmai tevékenységet teljes önállósággal 

végzi. 
2.6 Illetékessége, működési köre: Ózd Város közigazgatási területe. 
2.7 Alapító Okirat elfogadásáról rendelkező Képviselő-testületi határozat száma: 

92/KH/2011.(IV.21.)  
 
3. A Felügyelet alkalmaz: 
 
3.1 fejbélyegzőt:  „Ózd Városi Önkormányzat 

Közterület-felügyelete 
3600 Ózd, Zrínyi út 5.” 
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3.2 Magyarország címerével ellátott körbélyegzőt: „Ózd Városi Önkormányzat 

Közterület-felügyelete” körirattal. 
 
4. A Közterület-felügyelet felügyeletét Ózd Város Polgármestere gyakorolja a Jegyző 

útján. 
 
5. A Felügyelet szervezeti rendje 
 
5.1 A Felügyelet  

a. élén a vezető áll 
b. beosztottjai: 

ba) felügyelet vezető helyettes 
bb) közterület felügyelők 
bc) titkársági ügyintéző 

 
5.2 A Felügyelet vezetője, vezető helyettese felsőfokú végzettségű, a közterület felügyelő 

legalább középfokú végzettségű, egészségileg és pszichológiailag alkalmas személy 
lehet, aki rendelkezik a feladat ellátásához előírt képzettséggel. 

 
5.3 A Közterület-felügyelet köztisztviselőire az 1992. évi XXIII. tv. rendelkezései az 

irányadóak.  
 

6.  
 

6.1.A Felügyelt vezetőjét (továbbiakban: vezető) a Képviselő-testület bízza meg (pályázat 
alapján), illetve menti fel. Felette az egyéb munkáltatói jogokat (jutalmazás, 
szabadság engedélyezése, stb.) a Polgármester gyakorolja. 

 
6.2 A Felügyelet képviseletét a vezető látja el, illetve a vezető a Felügyelet dolgozóját is 

megbízhatja eseti képviselettel. 
 
7. A közterület felügyelőket (továbbiakban: felügyelő) pályázat útján a vezető nevezi ki, 

illetve menti fel. 
 

II. fejezet 
A Felügyelet feladatai, hatásköre, jogköre 

 
8. A Felügyelet feladatai: 
 
8.1.a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve 

útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, 
8.2.a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység 

megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása 
8.3 közreműködés 

a) a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, 
b) a közrend, a közbiztonság védelmében, a társadalmi bűnmegelőzési feladatok 
megvalósításában 
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c) az önkormányzati vagyon védelmében,  
d) a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, 
e) állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásban. 
 

9.  
 

A Felügyelet a Képviselő-testület által meghatározottak szerint együttműködik a 
rendőrséggel, a Katasztrófavédelemmel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, az egyéb 
állami ellenőrző és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezettel, így különösen a 
polgárőrség helyi szervezetével, valamint a feladatai ellátáshoz segítséget nyújtó egyéb 
szervezettel. 
 
10.  
 
A Felügyelet szolgálatának célja a közterületi rend, tisztaság, vagyonvédelem fenntartása. 
Ezért jogosult, illetve köteles a felügyelő minden közterületen észlelt szabálysértés 
elkövetőjével szemben intézkedést foganatosítani: 
 

a) figyelmeztetni, árut visszatartani, 
b) a jogszabályban meghatározott estben a cselekmény súlyától függően helyszíni 

bírságot kiszabni, 
c) szabálysértési, közigazgatási, büntető eljárásokat kezdeményezni az arra illetékes 

hatóságoknál. 
 
11.  
 
A felügyelő a jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében rendszeres, 
illetőleg folyamatos ellenőrzést végez illetékességi területén.  
 
11.1. A felügyelő intézkedés előtt köteles felügyelői minőségét szóban közölni, magát 

szolgálati igazolvánnyal és egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvénnyel 
igazolni. 

11.2. A felügyelő az intézkedéssel érintett személyről, az intézkedés vagy az eljárás 
szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról kép- és hangfelvételt 
készíthet, amely kizárólag az adott eljárásban, jogszabály előírásai szerint használható 
fel. 

11.3.A Felügyelet közbiztonsági, bűnmegelőzési céllal telepített (képfelvevő) térfigyelő 
rendszert üzemeltet. 

 
12.  
 
A Felügyelet a 9. §-ban szabályozott feladatkörében, feladatainak ellátáshoz személyes 
adatot kezelhet. 
A Felügyelet az érintett természetes személy azonosító adatait (családi és utónév, nők 
esetében leánykori családi és utónév, születési hely és idő, anyja leánykori családi és 
utóneve, külföldiek esetében állampolgárság), lakcímét (lakóhelyének és tartózkodási 
helyének adatai), valamint az üggyel összefüggő adatokat kezeli. 
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13.  
 
A hatósági ellenőrzés keretében, az 1999. évi LXIII. törvényben foglaltak betartásával: 
 
13.1 Megtekintheti azokat az iratokat, amelyek az ellenőrzés elvégzéséhez szükségesek 

(közterület-használati engedély, vállalkozói igazolvány, bontási engedély stb.). 
13.2 A felügyelő felvilágosítást kérhet attól, akiről alaposan feltehető, hogy a felügyelői 

feladat ellátáshoz érdemi tájékoztatást tud adni. A válaszadás idejéig a kérdezett 
személy feltartóztatható. 

13.3 A felügyelő feljelentés megtétele vagy egyéb jogszerű intézkedés céljából az 
érintettet személyazonosságának megállapítása érdekében igazoltathatja. Azt a 
személyt, aki személyazonosságát nem igazolja, annak megállapítására a 
legközelebbi rendőri szervhez előállíthatja. 

13.4 A szabálysértés elkövetésén tetten ért személy az elkövetés helye szerint illetékes 
szabálysértési hatósághoz az eljárás azonnali lefolytatása érdekében a felügyelő 
előállíthatja. 

 
14.  
 
A hatósági ellenőrzés alapvető módja a rendszeresség és folyamatosság. Ezt szolgálják az 
útvonaltervek. 
 
14.1 Az útvonalterv a vezető által kialakított (meghatározott) körzetenként tünteti fel a 

felügyelők napi ellenőrzési területét, az ellenőrzési pontokat, ahol a felügyelőnek 
tartózkodnia kell. Ettől eltérni csak újabb vezetői engedéllyel vagy utasításra, illetve 
rendkívüli intézkedést igénylő esetben lehet.  

 
14.2  Szolgálatot nagyobb létszámú csoport is elláthat (akció), előzetes vezetői engedély 

mellett. Akció szervezhető munkaidőn kívül, munkaszüneti és ünnepnapokon is, ha 
közrendet, köztisztaságot veszélyeztető jelenségek (pl. ebtartási szabályok 
megsértése, engedély nélküli árusítás, illegális szemételhelyezés, táborozás) ezt 
szükségessé teszik. Az akció idejére egy felügyelőt megbízott vezetőnek kell 
kijelölni. 

 
14.3 A felügyelői intézkedések végrehajtásának szabályait a 43/1999.(XI.26.) BM 

rendelet határozza meg. 
 
15.  
 
A felügyelő a jogszerű intézkedésével szembeni ellenállás megtörése érdekében testi erőt, 
könnygázszóró palackot alkalmazhat. 
 
15.1  A testi erő, a könnygázszóró palack alkalmazására – ha az eset körülményei lehetővé 

teszik – az érintettet előzetesen figyelmeztetni kell. 
 
15.2 Amennyiben a jogszerű intézkedéssel szembeszegülő személy megsérül, a felügyelő 

– a tőle elvárható módon – köteles gondoskodni a sérült személy elsősegélyben 
részesítéséről, szükség esetén annak orvosi ellátásáról. 
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15.3 A testi erő és a könnygázszóró palack alkalmazását az intézkedést követően 

haladéktalanul jelenteni kell a jegyző útján az Ózd városi Rendőr-kapitányságnak. 
 
15.4 A könnygázszóró palack nyilvántartásának, tárolásának, kiadásának és 

visszavételének rendjét az 1. melléklet tartalmazza. 
 

 
III. fejezet 

A szolgálat ellátásnak általános feltételei és szabályai 
 

16.  
 
A felügyelői szolgálat egyéb személyi feltételei: 
 

a) 6 hónapos próbaidő, 
b) a kinevezést követően középfokú végzettségű köztisztviselő esetén (mentesség 

hiányában) 2 éven belül közigazgatási alapvizsga letétele. A határidő 
eredménytelen eltelte jogvesztő hatályú. Felsőfokú végzettségű köztisztviselő 
esetén a kinevezéstől számított 1 éven belül (mentesség hiányában) közigazgatási 
szakvizsga eredményes letétele. 

 
17.  
 
17.1 A vezetőt és felügyelőket a szolgálati feladataik ellátáshoz a 46/1999.(XII.8.) BM 

rendeletnek megfelelő egyenruházat illeti meg. Az egyenruha viselésének, pótlásának, 
megváltásának szabályit a Ruházati és Felszerelési Szabályzatban kell meghatározni. 

 
17.2 A szolgálat ellátása a Ruházati és Felszerelési Szabályzatban leírtak szerinti 

egyenruhában történik, amelyet a felügyelő az évszaknak (időjárási viszonyoknak) 
megfelelő öltözetben köteles ellátni. A felügyelő külső megjelenésében is mindig 
legyen ápolt és gondozott. 

 
18.  
 
A felügyelőnek a szolgálat ellátásához rendelkeznie kell az alábbiakkal:  
 

a) az ellenőrzés adatainak feljegyzésére kísérőlappal, 
b) fényképezőgéppel, 
c) helyszíni bírságtömbbel, 
d) távollévő bírságoláshoz az „Értesítés” nyomtatvánnyal, 
e) „Értesítés” nyomtatvánnyal a tapasztalt szabálytalanság elkövetéséről, 
f) mobil telefonkészülékkel, 
g) könnygázszóró spray-vel, 
h) a szükséges íróeszközökkel. 
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19.  
 
19.1 A felügyelő szeszesital vagy kábítószer, pszichotrop anyag hatása alatt 
szolgálattételre nem jelentkezhet és szolgálatban folyamatosan munkára alkalmas 
állapotban kell lennie. Ellenkező esetben a felügyelő munkába nem állítható, adott napra 
illetményben nem részesíthető és vele szemben fegyelmi eljárást kell kezdeményezni. 
 
19.2 A felügyelő szolgálaton kívül is beosztásához méltó magatartást köteles tanúsítani és 
az őt alkalmazó szerv jó hírnevét veszélyeztető, mások megbotránkoztatására alkalmas 
magatartást nem tanúsíthat.  
 
20.  
 
A szolgálat ellátása alatt a felügyelő köteles a jogszabályokat és a vezető utasításait, 
kéréseit pontosan, lelkiismeretesen, fegyelmezetten teljesíteni. 
 
21. Munkaidő, munkabeosztás: 
 
21.1 Munkaidő keret kerül megállapításra. 
21.2 A napi munkaidő általában egyenlő, osztatlan. 
21.3 Szükség esetén a heti beosztási tervnek megfelelően a felügyelő egyenlőtlen és 

osztott munkaidőben is, munkaszüneti napokon is köteles szolgálatot ellátni, melyet a 
köztisztviselői törvény szerint kell díjazni.  

 
22. A szolgálat ellátásnak módja: 
 
22.1 Általános módja: a járőrszolgálat, amikor két felügyelő együttesen végzi feladatát. 
 
22.2 Lehetséges módja az egyéni szolgálat. Ezt a vezető kivételes esetben személyre 

szólóan rendelheti el. 
 
22.3 Az ellenőrzés módja lehet az ún. akció keretében ellátott szolgálat. Ekkor több 

felügyelő együttesen, csoportosan egy vezető irányítása alatt lát el szolgálatot, ha pl. 
egy-egy terület fertőzöttsége vagy egy-egy jogszabály végrehajtása érdekében 
szélesebb körű, gyors eredményt hozó intézkedésre van szükség. 

 
22.4 Szolgálat ellátásnak módja a más szervekkel, hatósággal együttes szolgálat, amikor a 

felügyelő a rendvédelmi szerv segítője. 
 
23.  
 
A felügyelőt a szolgálat ideje alatt végzett tevékenységét követően (szolgálatról való 
bevonulás után) a következő kötelezettségek terhelik:  
 
23.1 Napi jelentés készítse (lényeges eseményeket, helyszíni bírság kiszabása esetén az 

elkövető adatai, elkövetés helyét, idejét, a gépkocsi rendszámát, a bírság összegét kell 
feltüntetni). 
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23.2 Feljelentés esetén ki kell állítani a feljelentési nyomtatvány valamennyi rovatát az 
ismert adatok alapján. (Távollévővel szembeni intézkedés alkalmával a személyi 
adatokat be kell szerezni.) 
A feljelentési nyomtatványon a bizonyítékokat és minden lényeges körülményt fel kell 
tüntetni, ami az eljárás során fontossággal bír. 

 
23.3 Gondoskodni kell a készített bizonyítékok elkészítéséről, csatolásáról. 
 
23.4 Külön írásos jelentést kell tenni az ellenőrzés során tapasztalt, a felügyelet vezetői 

intézkedést igénylő eseményekről. 
 
23.5 A feljelentéseket mellékleteivel a vezetőnek kell átadni, aki azokat ellenőrzi és 

továbbítja az illetékes hatósághoz. 
 
24.  
 
A felügyelő a tevékenysége során udvarias, kulturált, de határozott magatartást köteles 
tanúsítani, a vele kapcsolatba kerülő embereket önérzetükben, emberi mivoltukban, 
becsületükben megsérteni, megalázni nem szabad. 

 
IV. fejezet 

Egyéb intézkedési lehetőségek 
 
25.  
 
Jelzést kezdeményezhet konkrét ügyek kapcsán a felügyelő, ha a közterület rendjét, 
tisztaságát szervek, intézmények sértik meg. A jelzés a feljelentést megelőzheti, 
helyettesítheti és annak részletesen tartalmaznia kell a közterületi rendet és tisztaságot 
sértő állapot tényeit, illetve abban javaslatot kell tenni a szükséges intézkedés megtételére 
és választ kell kérni a megtett intézkedésről. A jelzést a Felügyelet vezetője adja ki, és ha 
arra intézkedés nem történne, válasz nem érkeznie, szabálysértési eljárást kell 
kezdeményezni. 
 
26.  
 
Ha a felügyelő a szükséges intézkedés megtételére saját hatáskörében nem jogosult, 
intézkedést kezdeményezhet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnél a 
szükséges intézkedés megtételére. 
 
27.  
 
Eseti, vagy kisebb szabálytalanság, jogellenes állapot, vagy helyzet megszüntetése 
érdekében a közterület felügyelő szóban is felhívhatja az elkövető személyt vagy szerv 
vezetőjét a jogellenes helyzet megszüntetésére.  
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28.  
 
A Felügyelethez nem írásban, hanem távközlési eszközön vagy személyesen érkezett 
bejelentést külön feljegyzésben kell rögzíteni és az abban foglaltak intézésére a felügyelet 
vezető utasítása alapján kell eljárni. 
 

V. fejezet 
Munkaköri teendők 

 
29. A vezető feladatai: 
 
29.1   rendszeres ellenőrzés, 
29.2 felügyelők és adminisztrátor munkájának szervezése, 
29.3 szolgálati rend, beosztás meghatározása, 
29.4 felügyelők és adminisztrátor munkájának ellenőrzése, rendszeres értékelése, 
29.5 a munkafegyelem és a munkavégzés feltételeinek biztosítása, 
29.6 a felügyelők munkájával kapcsolatos bejelentések, panaszok kivizsgálása, 
29.7 rendszeres kapcsolattartás és tájékoztatás a felügyeleti és együttműködő 

szervek irányában, 
29.8 a szervezet működéséhez előírt szabályzatok, utasítások kidolgozása, 
29.9 együttműködés a szervezetnél működő érdekképviselettel. 
 
30. A vezető helyettes feladatai: 
 
A vezető távollétében helyettesítési feladatok ellátása, a vezető munkájának elősegítése, 
közreműködés a felügyelet napi szolgálati feladatainak ellátásában, kiadmányozásban. 
 
31. A felügyelő feladatai: 
 
31.1  havi, heti munkaterv alapján, vagy a vezető eseti utasításának megfelelően ellenőrző 

tevékenységet végez, 
31.2  intézkedéseiről naponta írásbeli jelentést készít és leadja a vezetőnek, 
31.3 naponta (munkaszüneti és ünnepnapokat követő első munkanapon) átadja az 

adminisztrátornak a helyszíni bírság elismeréséről szóló Elismervényeket és 
figyelemmel kíséri annak határidőit, 

31.4 a szükséges adatok és bizonyítékok beszerzése után elkészíti a feljelentéseket és 
továbbításra átadja azt a felügyelet vezetőjének, 

31.5 megismerni és folyamatosan alkalmazni a munkakörére vonatkozó jogszabályokat, 
rendelkezéseket. 

 
 
32. A titkársági ügyintéző feladatai: 
 
32.1 gondoskodik a felügyelők által beszedett helyszíni bírságok elszámoltatásáról és 

nyilvántartásáról, 
32.2 vezeti a szervezet nyilvántartásait, 
32.3  részt vesz a vezető munkaügyi döntéseinek adminisztratív előkészítésében, 
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31.4 elvégzi a szervezet ügyviteli tevékenységét, ideértve a munkaruha-nyilvántartás 
vezetését, egyenruha beszerzés elősegítését és könnygázszóró palack nyilvántartását 
is, 

31.5 a Pénzügyi Osztály és a Felügyelet közötti – a munkamegosztás és felelősségvállalás 
rendjét szabályozó – együttműködési megállapodás alapján, folyamatos 
kapcsolattartás útján gondoskodik a Felügyelet pénzügyi feladatainak ellátásról. 

 
VI. fejezet 

 
Záró rendelkezések 

 
Ez a szabályzat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyó 
határozatával lép hatályba és egyidejűleg az Ózd Városi Önkormányzat Közterület-
felügyeletének 1999-ben jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát veszti. 
 
Ózd, 2012. február 16. 
 

  Fodor Gábor 
Közterület-felügyelet vezetője 

 
Záradék: 
 
A Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatát Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012.(II.16.) határozatával jóváhagyta. 
 
Ózd, 2012. február 16. 
 

  Fürjes Pál 
polgármester 
 

 



 183 
 

1. melléklet 
 
 

 
A könnygázszóró palack átvételének, 

nyilvántartásának rendje 
 

 
A Felügyelet a szolgálat ellátásához használatos könnygázszóró palackot a vonatkozó 
BM. rendeletnek megfelelően a megyei rendőr-főkapitányságtól szerzi be térítés 
ellenében. 
 
A könnygázszóró palack beszerzése, nyilvántartása, tárolása az adminisztrátor munkaköri 
feladata. 
 
A készleten lévő palackok tárolása a Felügyelet páncélszekrényében történik, amelyben a 
cseréhez szükséges mennyiséget folyamatosan biztosítani kell. 
 
Kiadását, illetve visszavételezését az erre a célra külön rendszeresített nyomtatványon kell 
bizonylatolni a feltüntetett rublikák értelemszerű kitöltésével. 
 
Az új palackok kiadása a megüresedett vagy elhasználódott palackok visszavételezése 
után történhet, amelyet a felügyelő és az adminisztrátor aláírásukkal igazolnak. 
 
A felhasználhatósági határidejük lejárta után a palackokat le kell cserélni és újabb 
beszerzéséről folyamatosan gondoskodni kell. 
 

-.-.- 
 

13.) napirend 
Javaslat önkormányzati részvételre komplex lakhatási és képzéssel egybekötött 

munkaerő-piaci modellprogramban 
 
Fazekas Zoltán kéri az előterjesztőt, tegye meg szóbeli kiegészítését. 
 
Andó Pál hozzászólásában közli, a határozati javaslat a Hétes és Velence telepi 
fejlesztéseket tartalmazza. Elmondja, hosszú ideje nem volt példa arra, hogy a Hétes 
telepen ÉMÁSZ számlát fizessenek. Az elmúlt hetekben azonban a kártyás villanyórák 
felszerelésének köszönhetően onnan is sor került az áramdíj befizetésére. Az 
előterjesztés 1. pontjából javasolja törölni a „modell” szót, mert megjelent a komplex 
telep program. Erre pályázni lehet, ez a modellprogram 1,6 milliárd Ft-os 
nagyságrendű országos szinten, amelyből 35 pályázat támogatható.  
 
Fazekas Zoltán megköszöni a kiegészítést és azt a tájékoztatást, hogy megjelent a 
komplex telep program, amely - egyelőre a város két pontján - nagyon komoly 
fejlesztéseket tesz lehetővé. Ezek a fejlesztések az ott élők lakhatási körülményeit, 
kultúráját, képzettségét, illetve a munkavállalási motivációját igyekszik fejleszteni egy 
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komplex közösségfejlesztésen keresztül. Az igazgató úr által javasolt módosításnak 
megfelelően a határozati javaslat 1. pontjában a munkaerő-piaci modellprogramot 
telep programra kéri javítani. Ezáltal elkezdődhet a pályázat előkészítése, melynek 
részleteit reményei szerint a márciusi ülésen a Képviselő-testület elé tudják terjeszteni 
jóváhagyásra. Elmondja továbbá, az eredeti határozati javaslat 5. pontjában is történt 
módosítás, melyet a képviselők kiosztásos anyagként megkaptak. Az 5. pont térfigyelő 
kamerák telepítéséről szól Hétes és Velence telepeken. Kéri a napirendet tárgyaló 
bizottság véleményét. 
 
Boda István közli, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és 
Esélyegyenlőségi Bizottsággal közösen megtartott ülésén az előterjesztést 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Berki Lajos véleménye szerint ez a modellprogram csak úgy lesz eredményes, ha 
aktívan együttműködnek benne a résztvevők, az említett telepek lakói is. Ez a program 
ahhoz járul hozzá, hogy javuljanak az együttélés szabályai, az iskoláztatás és a 
foglalkoztatás. Ő, mint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője felajánlja, hogy 
részt vesznek a program munkájában a romák érdekében. A foglalkoztatás javulásához 
nagymértékben hozzájárul a közmunka, a START munka program, mert ez biztosítja a 
megélhetést a benne dolgozóknak. A komplex telep programot támogatja. 
 
Fazekas Zoltán elmondja, ez a program az ózdi önkormányzatnak nem kerül pénzébe, 
hiszen 100 %-osan támogatott mind a már végrehajtás alatt álló, mind pedig a 
hamarosan benyújtásra kerülő új pályázati program is. Az elmúlt évek programjainak 
sikere miatt kapott Ózd lehetőséget ebben a programban való részvételre. Az 
országban ebben csak 4 város érintett. A módosítást is figyelembe véve szavazásra 
kéri a Képviselő-testületet. 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2012. (II.16.) határozata 

önkormányzati részvételről komplex lakhatási és képzéssel 
egybekötött munkaerő-piaci telep-programban 

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

1. Ózd Város Önkormányzata támogatja a „Szegregált lakókörnyezetben, 
mélyszegénységben élők komplex lakhatási és képzéssel egybekötött 
munkaerő-piaci telep-program” Ózdra tervezett elemének megvalósítását, és 
kinyilvánítja szándékát az Önkormányzat programban történő részvételéről.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Ózd Város Polgármesterét a programban 
történő részvétel érdekében szükséges nyilatkozatok megtételére, 
dokumentumok aláírására.  
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Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
2. Ózd Város Önkormányzata a határozat 1. pontjában megjelölt program 

megvalósítása érdekében a tulajdonában álló Ózd, Velence telep 29. sz. épületet 
ingyenes használatba adja a Türr István Képző és Kutató Intézetnek a program 
részét képező közösségi ház kialakítása céljából. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan használatba 
adására vonatkozó szerződés aláírására. 
Felelős: a használatba adási szerződés előkészítéséért:  

PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
a szerződés aláírásáért: 

Polgármester 
az ingatlan átadásáért: 
ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

Határidő: 2012. március 1. 
 

3. A Képviselő-testület a határozat 2. pontjában hozott döntés végrehajtása 
érdekében az Ózd, Velence telep 29. sz. alatti ingatlant, 2012. február 29. 
napjával az ÓZDINVEST Kft. üzemeltetéséből elvonja. 
Felelős: az üzemeltetési szerződés módosításáért: 

PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
Határidő: 2012. február 29. 

 
4. Ózd Város Önkormányzata hozzájárul a tulajdonában lévő – a határozat 1. 

pontjában megjelölt program szerint az ingatlanok lakhatóvá tételét képező 
projekteleme által érintett – Hétes és Velence telepi lakásokon megvalósuló 
építési, felújítási munkálatok elvégzéséhez, az ingatlanok ismét bérlakásként 
történő hasznosítása érdekében.  

 
Felelős: az ingatlanok bérbeadásáért: 

ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
Határidő: értelemszerűen 

 
5. Ózd Város Önkormányzata hozzájárul a program megvalósítás célterületéül 

szolgáló Velence és Hétes telepeken, az Ózd Városi Rendőrkapitányság 
nyilatkozatában megjelölt konkrét helyszíneken térfigyelő kamera 
telepítéséhez. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyilatkozat aláírására. 
Felelős: a nyilatkozat előkészítésért: 

PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 
a nyilatkozat aláírásáért: 

Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
-.-.- 
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14.) napirend 
Javaslat a Sajó-Rima EGTC alapításában történő önkormányzati részvételre 

 
Fazekas Zoltán összefoglalójában ismerteti, az előterjesztés előzménye az a Sajó-
Rima euro régió, amely már 2000-től működik Putnok, Tornalja és Ózd aktív 
részvételével. Ennek magasabb szintű kiterjesztésére ad lehetőséget az Európai Unió 
2006. évi rendelete, amely ilyen jellegű gazdálkodó szervezet létrehozását teszi 
lehetővé. Négy város (Putnok, Ózd, Tornalja és Rimaszombat) egybehangzó szándéka 
ennek a gazdasági társaságnak a megalakítása. Az erre vonatkozó szándékokra, az 
alapító okirattal kapcsolatos előkészítő munkálatokra vonatkozik az előterjesztés, 
melyben felhatalmazást kérnek a Képviselő-testülettől a munka elindítására. Egyelőre 
önkormányzati forrást nem igényel, később viszont komoly EU-s pályázati 
lehetőségeket biztosít. Kéri a bizottságok véleményét. 
 
Obbágy Csaba az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság véleményét ismerteti. Az 
előterjesztést megtárgyalták és egybehangzóan elfogadásra javasolják. 
 
Boda István közli, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén az előterjesztést 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Fazekas Zoltán szavazásra kéri a Képviselő-testületet. 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2012. (II.16.) határozata 

a Sajó – Rima EGTC alapításában történő önkormányzati részvételről 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.)  A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, mely szerint a magyarországi 

Putnok, valamint a szlovákiai Rimaszombat és Tornalja városok 
önkormányzataival együttműködésben, részt kíván venni a Sajó – Rima EGTC 
megalapításában.  

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert az EGTC alapításával 

összefüggő feladatok koordinálására és a dokumentumok előkészítésében való 
közreműködésre.  

 
Felelős: Alpolgármester 
Határidő: azonnal, ill. folyamatos 
 

-.-.- 
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15.) napirend 
Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására 

 
Fazekas Zoltán kéri a bizottságok véleményét. 
 
Boda István közli, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 
azt elfogadásra javasolja. 
 
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, azt 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 
Fazekas Zoltán szavazásra kéri a Képviselő-testületet. 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2012. (II. 16.) határozata 

az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának  
 módosításáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti előterjesztést megtárgyalta és 
a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságának 
05/350086/3/2012. számú végzésében foglaltak végrehajtására az alábbi határozatot 
hozta: 
 

1. A Képviselő-testület az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának     
módosítását, valamint egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jelen 
határozat 1., illetve 1/a. mellékletei szerint jóváhagyja. 

 
A dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel. 
 
Felelős. Polgármester 

       Határidő: azonnal 
 
2. A Képviselő-testület elrendeli a módosító és egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratok Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételével kapcsolatos intézkedés megtételét. 

 
Felelős: Pénzügyi Osztály Vezetője  
Határidő: Alapító okiratok aláírását követő 8 napon belül 
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1. melléklet a 15/2012.(II 16.) határozathoz  
 
 

AZ ÓZD VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/2012. (II. 16.)  határozatával a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 8. § -§-a, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján  
az   Ózd Városi Polgármesteri Hivatal - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 322/2011. (XII.22.) KH határozata  2/a melléklete szerint jóváhagyott - 
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:  
 
 
1.) Az alapító okirat 5. pontjában az alaptevékenységi szakágazat száma és 

megnevezése  az  alábbiak szerint módosul: 
 

 
„5.) Alaptevékenységi szakágazat: 841105 
       Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási  

             tevékenysége 
 
 2.) Az alapító okirat 13.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„13. Telephelyek 
 
 

Fogorvosi szolgálat II. sz. vegyes körzet  3600 Ózd, Október 23 tér 1. 
 
 Iskolafogászati Szolgálat I.-II   3600 Ózd, Október 23 tér 1. 
  

Ifjúság-egészségügyi Szolgálat 
 
 a, I. telephely  

B-A-Z Megyei Önkormányzat 
 József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola  
 Bolyai Farkas Szakképző Tagiskolája  3600 Ózd, Petőfi u. 20. 
  

b, II. telephely  
B-A-Z Megyei Önkormányzat 
József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola 

 Bolyai Farkas Szakképző Tagiskolája  3600 Ózd, Bolyki főút 2. 
 

Iskola-egészségügyi szolgálat: 
 

a, I.sz. Iskola-egészségügyi szolgálat 
Damjanich Úti Óvoda    3600 Ózd, Damjanich út 3. 
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Árpád Vezér ÁMK Szakiskola  3600 Ózd, Árpád vezér út 13. 
Petőfi Úti Általános Iskola   3600 Ózd, Petőfi út 18-20. 
Petőfi Úti Óvoda     3600 Ózd, Petőfi út 26-28. 

 
b, II. sz. Iskola-egészségügyi szolgálat 

Árpád Vezér ÁMK Általános Iskola  3600 Ózd, Árpád vezér út 13. 
 
 

c, III. sz. Iskola-egészségügyi szolgálat 
Apáczai Csere János Általános Iskola  
és Óvoda      3600 Ózd, Gál-völgye út 4. 
Sajóvárkonyi ÁMK    3600 Ózd, Mekcsey út 205. 

 
d, IV. sz. Iskola-egészségügyi szolgálat 

Széchenyi István Közgazdasági  
Szakközépiskola     3600 Ózd, 48-as út 6. 

 
e,  V. sz. Iskola-egészségügyi szolgálat 

Bolyki Tamás Általános Iskola   3600 Ózd, Bolyky T. út 42. 
 

f, VI. sz. Iskola-egészségügyi szolgálat 
B-A-Z Megyei Önkormányzat József Attila  
Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3600 Ózd, Bem út 14. 
Vasvár Úti Általános Iskola     3600 Ózd, Vasvár út 37. 
Városközponti Óvoda       3600 Ózd, Katona J. út 7. 
Nemzetőr Úti Óvoda      3600 Ózd, Nemzetőr út 18. 

 
g, VII. sz. Iskola-egészségügyi szolgálat 

II. János Pál Katolikus Általános Iskola 3600 Ózd, Bem út 8. 
B-A-Z Megyei Önkormányzat Speciális  
Közoktatási és Módszertani  
Intézmény Ózdi Tagintézménye  3600 Ózd, 48-as út 26. 
Alkotmány Úti Óvoda    3600 Ózd, Alkotmány út 2. 
Mogyorósvölgyi Óvoda    3600 Ózd, Mogyorósvölgy 2. 

 
h, VIII. sz. Iskola-egészségügyi szolgálat 

Árpád Vezér Úti Óvoda    3600 Ózd, Árpád vezér út 13. 
Újváros Téri Általános Iskola és Óvoda 3600 Ózd, Újváros tér 1. 

 
i, IX. sz. Iskola-egészségügyi szolgálat 

Csépányi-Somsály ÁMK    3600 Ózd, Csépányi út 117. 
Csépányi Óvoda     3600 Ózd, Csépányi út 214. 
Somsályi Óvoda      3600 Ózd, Somsály út 15. 
 

Védőnői Szolgálat 
 

a.) II. sz., X. sz., VIII. sz. körzet   3600 Ózd, Alkotmány út 3. 
b.) III. sz., XI. sz., XV. sz., XVIII. sz. körzet 3600 Ózd, Újváros tér 6. 
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c.) IV. sz., VII. sz., XIV. sz., XVI. sz.. körzet 3600 Ózd, Nemzetőr út 19. 
d.) V. sz., XIII. sz. körzet    3600 Ózd, Lehel vezér út 16. 
e.) VI. sz., XIX. sz. körzet    3600 Ózd, Csépányi út 121. 
f.) VIII. sz., IX. sz., XII. sz. körzet   3600 Ózd, Mekcsey út 199.”  

 
     Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban 
változatlanul fennmaradnak. 
 

  
  Ózd, 2012. február 16. 
 

  Fürjes Pál 
polgármester 
 

   Záradék: 
 
Az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát Ózd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 15/2012. (II. 16.) határozatával hagyta jóvá. 
 
Jelen alapító okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés 
napján lép hatályba. 
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1/a  melléklet  a 15/2012. (II. 16.) határozathoz 
 

 
AZ ÓZD VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 
 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/2012. (II. 16.) határozatával a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, az  államháztartás 
végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet  5. §-a alapján az alábbi  - 
egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratot adja ki: 
 
   1.)   A költségvetési szerv neve: 

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal 
 

   2.) A költségvetési szerv székhelye: 
3600 Ózd, Városház tér 1. 
 

3.) A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat:  
11/KH/1990. (X. 24.) 
 

4.) Jogszabályban meghatározott közfeladatai: 
a. kötelező feladatok:  

- Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, 

- A területi, körzeti igazgatási feladatok ellátása (elsőfokú gyámügyi és építésügyi 
hatáskor gyakorlása, valamint az Okmányirodához telepített feladatok végrehajtása). 

- Költségvetési gazdálkodási, adóigazgatási feladatok ellátása 
-  egészségügyi alapellátás 
- Közoktatási feladatok ellátása 
- Polgári védelmi feladatok ellátása 
- Önkormányzati tűzoltóság működtetése, 
- Tömegsport szervezése, irányítása 
- Épített és természeti környezet védelme 
- Településfejlesztési, településrendezési feladatok ellátása 
- Állattartással és állategészségüggyel kapcsolatos feladatok 

 
b. önként vállalt feladatok: 

- Belső ellenőrzési csoport működtetése 
- Társulások munkaszervezeti feladatainak ellátása 

 
5.) Alaptevékenységi szakágazat : 841105 

         Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási    
tevékenysége 
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 Érvényes szakfeladatok  
 száma és megnevezése  
      
      
 Szakfeladat Név  
 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás    
 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése    

 382101 
Települési hulladék kezelése, 
ártalmatlanítása    

 431200 Építési terület előkészítése    
 493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás    
 552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás    
 562917 Munkahelyi étkeztetés    
 681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele    
 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése    

 682002 
Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése    

 811000 Építményüzemeltetés    
 841112 Önkormányzati jogalkotás    

 841114 
Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek  

 841115 
Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek   

 841116 
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

 841117 
Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó 
tevékenységek  

 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek  

 841124 
Területi általános végrehajtó igazgatási 
tevékenység   

 841126 
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 

 841127 
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége  

 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóerőképesség vizsgálata  
 841173 Statisztikai tevékenység  
 841191 Nemzeti ünnepek programjai    

 841192 
Kiemelt állami és önkormányzati 
rendezvények    

 841225 
Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és 
szabályozása 

 841401 
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 
összefüggő szolgáltatások 

 841402 Közvilágítás    
 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások   

 841901 
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai  

 841902 Központi költségvetési befizetések     
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 841906 Finanszírozási műveletek    

 841907 
Önkormányzatok elszámolásai 
költségvetési szerveikkel    

 842155 
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi 
kapcsolatai    

 842421 Közterület rendjének fenntartása    
 842531 A polgári védelem ágazati feladatai    

 842541 
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő 
tevékenység    

 851011 Óvodai nevelés, ellátás    
 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység    
 862101 Háziorvosi alapellátás    
 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás    
 862301 Fogorvosi alapellátás    
 862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás    

 869041 
Család- és nővédelmi egészségügyi 
gondozás    

 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás    
 882111 Rendszeres szociális segély    
 882112 Időskorúak járadéka    

 882113 
Lakásfenntartási támogatás normatív 
alapon    

 882114 
Helyi rendszeres lakásfenntartási 
támogatás    

 882115 Ápolási díj alanyi jogon    
 882116 Ápolási díj méltányossági alapon    

 882117 
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli 
ellátás    

 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás    
 882119 Óvodáztatási támogatás    
 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás    
 882122 Átmeneti segély    
 882123 Temetési segély    
 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás    

 882125 
Mozgáskorlátozottak közlekedési 
támogatása    

 882129 
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli 
ellátások    

 882201 Adósságkezelési szolgáltatás    
 882202 Közgyógyellátás    
 882203 Köztemetés    
 889924 Családsegítés    
 889935 Otthonteremtési támogatás    
 889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése    

 889942 
Önkormányzatok által nyújtott 
lakástámogatás    

 890301 Civil szervezetek működési támogatása    
 890302 Civil szervezetek program- és egyéb    
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támogatása 
 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás    

 890442 
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatása    

 890443 Egyéb közfoglalkoztatás    

 900400 
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások 
szervezése   

 910501 
Közművelődési tevékenységek és 
támogatások    

 931201 Versenysport-tevékenység és támogatása    

 931301 
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és 
támogatása  

 932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás  

 931903 
Máshová nem sorolható egyéb 
sporttámogatás    

 960302 Köztemető-fenntartás és működtetés    
 
 

6.) A költségvetési szerv illetékességi területe: 
Ózd város közigazgatási területe, amennyiben jogszabály ettől eltérően nem 
rendelkezik. 

 
7.) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 

Ózd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
3600 Ózd Városház tér 1. 
 

   8.) Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: 
          Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

 
9. ) A költségvetési szerv vezetőjének (jegyző) kinevezési rendje: 

A képviselő-testület – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési 
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól. 
 

10.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok   
megjelölése: 

 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvényben foglalt szabályok irányadók. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi 
IV. törvény rendelkezései az irányadók (pl. megbízási jogviszony). 
 

11.) A költségvetési szerv vállalkozási  tevékenységet nem folytat. 
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12.) Jogi személyiségű szervezeti egysége nincs. 
 

13.) Telephelyek 
 

Fogorvosi szolgálat II. sz. vegyes körzet  3600 Ózd, Október 23 tér 1. 
 
 Iskolafogászati Szolgálat I.-II   3600 Ózd, Október 23 tér 1. 
  

Ifjúság-egészségügyi Szolgálat 
 
 a, I. telephely  

B-A-Z Megyei Önkormányzat 
József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola  
Bolyai Farkas Szakképző Tagiskolája  3600 Ózd, Petőfi u. 20. 

  
b,  II. telephely  

B-A-Z Megyei Önkormányzat 
József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola 
Bolyai Farkas Szakképző Tagiskolája  3600 Ózd, Bolyki főút 2. 

 
            Iskola-egészségügyi szolgálat: 
 

a, I.sz. Iskola-egészségügyi szolgálat 
Damjanich Úti Óvoda    3600 Ózd, Damjanich út 3. 
Árpád Vezér ÁMK Szakiskola   3600 Ózd, Árpád vezér út 13. 
Petőfi Úti Általános Iskola   3600 Ózd, Petőfi út 18-20. 
Petőfi Úti Óvoda     3600 Ózd, Petőfi út 26-28. 

 
b,  II. sz. Iskola-egészségügyi szolgálat 

Árpád Vezér ÁMK Általános Iskola  3600 Ózd, Árpád vezér út 13. 
 
 

c,  III. sz. Iskola-egészségügyi szolgálat 
Apáczai Csere János Általános Iskola  
és Óvoda      3600 Ózd, Gál-völgye út 4. 
Sajóvárkonyi ÁMK    3600 Ózd, Mekcsey út 205. 

 
d,  IV. sz. Iskola-egészségügyi szolgálat 

Széchenyi István Közgazdasági  
Szakközépiskola     3600 Ózd, 48-as út 6. 

 
e,  V. sz. Iskola-egészségügyi szolgálat 

Bolyki Tamás Általános Iskola   3600 Ózd, Bolyky T. út 42. 
 

f,  VI. sz. Iskola-egészségügyi szolgálat 
B-A-Z Megyei Önkormányzat József Attila  
Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3600 Ózd, Bem út 14. 
Vasvár Úti Általános Iskola   3600 Ózd, Vasvár út 37. 
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Városközponti Óvoda     3600 Ózd, Katona J. út 7. 
Nemzetőr Úti Óvoda    3600 Ózd, Nemzetőr út 18. 

 
g,  VII. sz. Iskola-egészségügyi szolgálat 

II. János Pál Katolikus Általános Iskola 3600 Ózd, Bem út 8. 
B-A-Z Megyei Önkormányzat Speciális  
Közoktatási és Módszertani  
Intézmény Ózdi Tagintézménye  3600 Ózd, 48-as út 26. 
Alkotmány Úti Óvoda    3600 Ózd, Alkotmány út 2. 
Mogyorósvölgyi Óvoda    3600 Ózd, Mogyorósvölgy 2. 

 
h,  VIII. sz. Iskola-egészségügyi szolgálat 

Árpád Vezér Úti Óvoda    3600 Ózd, Árpád vezér út 13. 
Újváros Téri Általános Iskola és Óvoda  3600 Ózd, Újváros tér 1. 

 
i,   IX. sz. Iskola-egészségügyi szolgálat 

Csépányi-Somsály ÁMK    3600 Ózd, Csépányi út 117. 
Csépányi Óvoda     3600 Ózd, Csépányi út 214. 
Somsályi Óvoda      3600 Ózd, Somsály út 15. 

 
           Védőnői Szolgálat 
 

a.) II. sz., X. sz., VIII. sz. körzet   3600 Ózd, Alkotmány út 3. 
b.) III. sz., XI. sz., XV. sz., XVIII. sz. körzet 3600 Ózd, Újváros tér 6. 
c.) IV. sz., VII. sz., XIV. sz., XVI. sz.. körzet 3600 Ózd, Nemzetőr út 19. 
d.) V. sz., XIII. sz. körzet    3600 Ózd, Lehel vezér út 16. 
e.) VI. sz., XIX. sz. körzet    3600 Ózd, Csépányi út 121. 
f.) VIII. sz., IX. sz., XII. sz. körzet   3600 Ózd, Mekcsey út 199.”  
 

Ózd, 2012. február 16.  
 
                                                                                                        Fürjes Pál 
                                  polgármester 
 
Záradék 

 
Az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát  Ózd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 15/2012. (II. 16.) határozatával hagyta jóvá. 
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba. 

 
-.-.- 
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16.) napirend 
Javaslat az Ózd belterületi Mekcsey út 64. szám alatti 3621 hrsz-ú önkormányzati 

tulajdonú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára 
 

Fazekas Zoltán megkéri Kiss Lajos urat, az előterjesztés előkészítőjét, néhány szóban 
ismertesse annak lényegét. 
 
Kiss Lajos elmondja, a gyors megtárgyalásra azért van szükség, mert speciális pályázatra 
adnak be igényt, ami azt jelenti, hogy barna mezős terület lehet csak, ahol meg lehet 
valósítani az objektumot. Itt ivóvíz, illetve ásványvíz palackozó üzemet kívánnak 
létrehozni, a pályázat beadási határideje február 20. Ehhez szükség van az önkormányzat 
hozzájárulására, hiszen az ő tulajdonában van a telek. Ha ez az üzem megvalósul, akkor 
pozitív anyagi vonzata is lesz, hiszen amellett, hogy hasznosul a terület, onnan adóbevétel 
is várható, illetve a foglalkoztatási helyzet is javulhat. Hozzáteszi, az érintett gazdasági 
tevékenység hozzájárult a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz. 
 
Fazekas Zoltán kéri az előterjesztést tárgyaló bizottsági véleményt. 
 
Boda István közli, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, azt 
elfogadásra javasolja. 
 
Obbágy Csaba véleménye szerint, amikor munkahely teremtő beruházás megvalósulhat, az 
önkormányzat mindent megtesz azért, hogy partner legyen benne. A város csak nyerhet 
vele, hiszen a terület rendezve lesz, és a foglalkoztatási helyzeten is javítani fog.  
 
Fazekas Zoltán szavazásra kéri a Képviselő-testületet. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2012. (II. 16.) határozata 

az Ózd belterületi Mekcsey út 64. szám alatti 
3621 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésével  

kapcsolatos döntés meghozataláról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 
 

1) Ózd Város Önkormányzata – mint az Ózd, Mekcsey út 64. szám alatti, 3621 hrsz-ú 
ingatlan tulajdonosa – hozzájárul ahhoz, hogy a BEM Rakpart Ingatlanfejlesztő 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3600 Ózd, Gömöri u. 11/A. 1/3., 
cégjegyzékszám: 05-09-016838, adószám: 13658775-2-13, képviseli: Kovács Tamás 
ügyvezető) az ÉMOP-1.1.1/F-11 kódszámú Telephelyfejlesztés című pályázati 
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felhívásra pályázatot nyújtson be, azt végrehajtsa és a támogatási időszak során 
megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket a pályázó aktiválja.  

 
2) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózd, Mekcsey út 64. sz. alatti 

3621 hrsz-ú 6.159 m2 alapterületű beépítetlen terület megnevezésű önkormányzati 
ingatlant 8,5 M Ft + áfa, azaz Nyolcmillió-ötszázezer forint + áfa vételáron a BEM 
Rakpart Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság részére értékesíti abban az 
esetben, ha a társaság ÉMOP-1.1.1/F-11 kódszámú Telephelyfejlesztés című 
pályázati felhívásra benyújtott pályázata támogatásban részesül, és a Magyar Állam 
a 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdésében biztosított elővásárlási jogával 
nem kíván élni.  
A Képviselő-testület az adásvételi szerződés és a kapcsolódó okiratok aláírására a 
Polgármestert hatalmazza fel azzal, hogy az adásvételi szerződés megkötésére a 
támogatási szerződés aláírását megelőzően kerül sor.  

 
Felelős: adásvételi szerződés, okiratok előkészítésért, az elővásárlási jogról  

   való értesítésért:  
                               PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 
                               vezetője 

              okiratok aláírásáért: 
          Polgármester 

Határidő: értelemszerűen  
 
3) A Képviselő-testület nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a határozat 1) pontjában 

megjelölt pályázat fejlesztési célterületéül megjelölt ingatlan használatát a pályázat 
kötelező fenntartási időszakában, az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés 
megkötéséig, de legkésőbb 2017. december 31-ig a fejlesztés céljára a pályázó BEM 
Rakpart Kft. részére bérleti szerződés útján – a pályázati kiírásban meghatározott 
feltételekkel – rendelkezésre bocsátja, éves 1.670.000,-Ft bérleti díj ellenében.  

 
Az ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megkötésére a Képviselő-testület a 
Polgármestert hatalmazza fel.   

 
4) A Képviselő-testület nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az Ózd Város 

Önkormányzata a tulajdonában álló Ózd, Mekcsey út 64. sz. alatti, 3621 hrsz-ú 
ingatlant – az Ózd Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 
szóló 22/1998. (X.01.) önkormányzati rendelet szerint (KG-2), és ezt követő jelenleg 
is hatályos 14/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet előírásai szerint is – Gksz/SZ2 
gazdasági területek területfelhasználási egységbe sorolta.  

 
5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázattal kapcsolatos 

nyilatkozatok megtételére és dokumentumok aláírására. 
 

Felelős:  1., 3., 4. és 5. pontok vonatkozásában: 
a pályázattal kapcsolatos dokumentumok, valamint a bérleti szerződés  
előkészítéséért: 
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PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
PH. Jogtanácsos 

      a dokumentumok aláírásáért: 
Polgármester 

Határidő: 2012. február 16. 
-.-.- 

A 17.), 18.) napirendi pont zárt ülésen kerül megtárgyalásra. 
 

19.) napirend 
Javaslat az Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi 

sportszervezetek támogatásának pályázati kiírására 
 
Fazekas Zoltán kéri az előterjesztőt, tegye meg szóbeli kiegészítését. 
 
Obbágy Csaba módosítást javasol az anyagban. A 2. sz. mellékletben APEH és VPOP 
szerepel, ez helyesen Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az elmúlt évben először került ilyen 
formában kiírásra a sportszervezetek támogatása. A támogatás átnyúlik a következő naptári 
évre is, így az egyesületek márciusig tisztában vannak keretükkel, azzal, hogy mennyiből 
gazdálkodhatnak. Fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy 2 hét áll rendelkezésére az 
egyesületeknek, hogy benyújtsák pályázati igényüket, melyről bizottsága saját hatáskörben 
dönt. A bizottságnak év közben lehetősége van a támogatás korrigálására. Várják a 
beérkező pályázatokat, melyekről márciusban döntenek. Az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, egyhangúlag támogatta, erre kérik a Képviselő-
testületet is. 
 
Boda István közli, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést a módosítással 
együtt megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja. 
 
Fazekas Zoltán szavazásra kéri a Képviselő-testületet a módosított határozati javaslattal 
kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
19/2012. (II.16.) határozata 

az Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi 
sportszervezetek támogatásának pályázati kiírásáról 

 
A Képviselő-testület a fenti tárgyban előterjesztett javaslatot megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1) A Képviselő-testület az ózdi sportegyesületek közvetlen pénzbeli támogatására 
pályázatot ír ki, melyet az 1. melléklet tartalmaz. 
Felelős:    Polgármester 
Határidő:  2012.  február 20.  
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2) A Képviselő-testület a pályázati formában történő támogatások szabályzatát a 2. 

mellékletben foglaltak szerint rögzíti, míg a pályázati adatlapokat a 3. és a 4. 
mellékletek tartalmazzák.  A szabályzatban szereplő pályázóval szembeni 
elvárásokat megállapodásban kell rögzíteni. 

 
Felelős:   Oktatási, Művelődési és Sport Osztály vezetője 
Határidő:  2012.  április 30. 

 
3) A pályázó konkrét támogatását, a nyertes pályázó munkáját folyamatosan 

figyelemmel kísérve, a Képviselő-testület által meghatározott éves támogatáson 
belül, a támogatási megállapodásban foglaltaknak megfelelően, a támogatási 
időszakon belül az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság évközben korrigálhatja. 

 
Felelős:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
Határidő: 2013. február 28. 
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1. melléklet a 19/2012.(II.16.) határozathoz 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki 

 
Sportszervezet támogatásának elnyerésére. 

 
A sportszervezetek támogatásának pályázatán ózdi székhellyel rendelkező és működését Ózd 
Város közigazgatási területén kifejtő, nyilvántartásba vett társadalmi sportegyesület vehet 
részt.  
 
A pályázat két kategóriában kerül kihirdetésre: 
 

1.  „Egyéni sportágakban tevékenykedő egyesületek” pályázata; 
2.  „Csapat sportágakban tevékenykedő egyesületek” pályázata. 

 
Mind a két kategóriában külön adatlapon kell a pályázatot benyújtani. Egy egyesület csak egy 
pályázatot adhat be, kivétel azon egyesület, mely több különböző sportági szakosztállyal 
rendelkezik. 
 
A pályázat beadásának további feltétele, hogy a sportegyesület az Ózd Város Önkormányzata 
felé szükséges adatszolgáltatását és az előző évi önkormányzati támogatás elszámolását az 
előírt határidőre hiánytalanul teljesítette.  
A feltételek teljesítésén túl a pályázatnak a hiánytalanul kitöltött és az egyesület elnökének 
aláírásával és bélyegzőjével ellátott adatlapot (formanyomtatványon szereplő szervezeti 
adatok, sporttevékenységre vonatkozó adatok) kell tartalmaznia.  

A határidőn túl benyújtott vagy hibásan, illetve hiányosan kitöltött pályázatok elfogadására, 
további hiánypótlásra nincs lehetőség. 

A pályázat beadásának formája:  
elektronikus formában a sport@ozd.hu e-mail címre és papír alapon az Ózd Városi 
Polgármesteri Hivatal Oktatási, Művelődési és Sport Osztály, 3600 Ózd, Városház tér 1. 
levelezési címre kell benyújtani. 
 

Pályázat beadásának határideje: 2012. március 6. 12.00 óra  
 
A beadott pályázatok alapján a sportegyesületek támogatását átruházott hatáskörében az 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bírálja el, és értesíti döntéséről az érintetteket! 
A pályázattal kapcsolatos további információ a 48/574-170-es telefonszámon kérhető.  
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2.  melléklet a 19/2012.(II.16.) határozathoz 
 

Társadalmi sportszervezetek támogatásának szabályzata 
 
1.1. Célja: támogatás nyújtásával a rendszeres és kiemelkedő sporttevékenységet végző 
egyesületek anyagi és erkölcsi elismerése abból a célból, hogy egyrészt segítséget nyújtson a 
sportolóinak eredményeik eléréséhez, megtartásához, másrészt a támogatás odaítélésének 
nyilvánosságával példaként állítsa azokat, akik teljesítményükkel hozzájárultak városunk 
hírnevének öregbítéséhez, az egészséges, sportos életmód példaértékű népszerűsítéséhez. 
 
1.2. Támogatásban részesülhet az a sportszervezet, amely társadalmi sportegyesületként ózdi 
székhellyel bejegyzett és tevékenységét Ózd Város közigazgatási területén fejti ki. 
 
1.3. A támogatás további feltételei: 
 

 az állami sportinformációs rendszerbe az adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése; 
 Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV, korábbi APEH, VPOP) felé ne legyen 

köztartozása; 
 a sportszervezet teljesítse az önkormányzat felé a szükséges adatszolgáltatásokat 

(alapszabályát, elnökségi, közgyűlési ülések jegyzőkönyveinek másolatát, a tagságra, 
annak sporttevékenységére vonatkozó információs adatlapot, éves működéséről szóló 
beszámolót, a következő évre szóló versenynaptárát adja le); 

 az előző évi önkormányzati támogatásával a megállapodásban foglaltaknak megfelelően 
hiánytalanul és határidőre történő elszámolás.  

 
A hiánytalanul kitöltött és határidőre beadott pályázati adatlappal együtt a támogatási feltételek 
közül a pályázónak mindegyikkel rendelkezni kell. Az adatlapon az egyesület bélyegzőjével 
ellátva, az egyesület elnöke aláírásával kijelenti, hogy a pályázati adatlapon szereplő 
információk a valóságnak megfelelnek. Az Önkormányzat (vagy annak képviseletében eljáró 
szerv) ezek hitelességét ellenőrizheti! A határidőn túl benyújtott vagy hibásan, illetve 
hiányosan kitöltött pályázatok elfogadására, további hiánypótlásra nincs lehetőség. 
 
1.4. A pályázat kiírása: a pályázatot a Képviselő-testület Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottsága írja ki minden év elején az adott év április 1-től a következő év március 31-ig 
terjedő támogatási időszakra. Az ózdi írott és elektronikus sajtóban kell közzétenni a felhívást. 
A pályázatot pályázati adatlapon (formanyomtatvány) kell benyújtani elektronikus formában és 
papír alapon is.  
 
1.5. A pályázat elbírálása: a határidőig beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottsága összesíti és a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben dönt a 
támogatás felosztásáról minden év március 31-ig.  
 
1.6. A támogatási megállapodás: a nyertes pályázóval az önkormányzat külön támogatási 
megállapodást köt. A kétoldalú megállapodásban részletesen szerepelnek a támogatás 
folyósításával, felhasználásával kapcsolatos kikötések.  
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1.7. A támogatásra való jogosultság megszűnése: a támogatásra való jogosultság egy év 
elteltével automatikusan megszűnik. Egyéb esetekben, a támogatási megállapodásban foglaltak 
szerint változhat vagy meg is szűnhet annak folyósítása.  
 
1.8. A támogatással kapcsolatos ügyviteli adminisztrációs teendőket a Polgármesteri Hivatal 
Oktatási, Művelődési és Sport Osztálya látja el. 
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3. melléklet a 19/2012.(II.16.) határozathoz 
 

TÁRSADALMI SPORTEGYESÜLETEK ÖNKORMÁNYZATI 
TÁMOGATÁSÁNAK PÁLYÁZATI ADATLAPJA  

EGYÉNI SPORTÁGAK 
 
Sportegyesület neve 

 
 
Sportági szakosztálya  
 
 
 
Melyik országos sportág szövetségének tagja? 
 
 
Az adott sportági szövetség által rendezett hivatalos országos bajnokságában részt vesznek-e a 
versenyzők (ha igen milyen korcsoportokban): 
 
 
Tavalyi bajnokságban, az országos sportági szövetség hivatalos versenyein elért legjobb 
helyezések (több versenyző esetén felsorolni korcsoport megjelöléssel):                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 

Szakképzett edzők száma összesen:                  

 
Saját rendezésű sportesemények megnevezése (milyen szintű rendezvény(ek), résztvevők 
száma, átlagos nézőszám): 
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Tagságra vonatkozó adatok 

Az egyesület tagjainak összlétszáma  

Ebből az adott sportág országos szövetségénél 
versenyengedéllyel rendelkezők száma  

Férfi Nő Ebből a versenyengedéllyel rendelkező felnőtt sportolók 
összlétszáma (nemenként)   

 
 
 
 
 
 

Egyesület működésére vonatkozó információk 
 
Legutóbbi elnökségi ülés időpontja:                                                           
 
Legutóbbi taggyűlés (közgyűlés) időpontja:                                             
 
Az egyesület teljesítette-e az állami sportinformációs rendszerbe az adatszolgáltatási 
kötelezettségét? 
   igen     nem 
 
Van az egyesületnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV, korábbi APEH, VPOP) felé 
köztartozása? 
   van     nincs 
 
Az egyesület teljesítette-e az önkormányzat felé adatszolgáltatást (PH Oktatási, Művelődési és 
Sport Osztályra benyújtandó dokumentumok: beszámoló az előző év eredményeiről, 
versenynaptár, sportegyesületek információs adatlap)? 
 
   igen     nem 
 
Az előző év önkormányzati támogatásával (sport vagy egyéb keretből biztosított 
önkormányzati támogatás) rendben, határidőre elszámolt? 
 
 igen    nem   nem volt támogatás 
 
Az egyesület előző évi önkormányzati támogatása 
 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság által biztosított keretből:                                     
 
Egyéb önkormányzati keretből:                                                                                      
 
Összesen:                                                                                                                    
 

A versenyengedéllyel rendelkező, igazolt utánpótlás 
sportolók száma (nemenként)   

Versenyengedéllyel még nem rendelkező (előkészítő 
csoportos) utánpótlás sportolók száma 

  

Utánpótlás korú sportolók összlétszáma   
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Pénzügyi  adatok  
(támogatástól függően a táblázatban szereplő adatoknak megfelelően kell számlával igazolni, 
elszámolni a kiadásokat!)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyéb működéssel, eredményekkel kapcsolatos fontos információk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kijelentem, hogy a pályázati adatlapon szereplő információk a valóságnak megfelelnek, az 
Önkormányzat (vagy annak képviseletében eljáró szerv) ezek hitelességét ellenőrizheti! 
 
Ózd,          év                         hó        nap 
     ph.   
  
        Egyesület elnöke 

Kiadások 
Az igényelt 

támogatásból 
kiadások 

Önrészből 
fedezett 

kiadások 
Összesen 

Személyi kiadások  
(edzői, ügyintézői, játékosok 
díjai…stb. megbízás, 
vállalkozás alapján) 

   

Sportági szakszövetség felé 
befizetett költségek (tagdíj, 
igazolási-, versenyengedély, 
sportorvosi…stb. díjak) 
 

   

Utazási költségek    

Játékvezetői, rendezési 
költségek    

Közüzemi, terembérleti díjak    

Étkezési költségek    
Sportszerek, sportruházat 
beszerzése    

KIADÁSOK ÖSSZESEN    
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4. melléklet a 19/2012.(II.16.) határozathoz 
 

TÁRSADALMI SPORTEGYESÜLETEK ÖNKORMÁNYZATI 
TÁMOGATÁSÁNAK PÁLYÁZATI ADATLAPJA 

CSAPAT SPORTÁGAK 
 
Sportegyesület neve 

 
Sportági szakosztálya  
 
 
Melyik országos sportág szövetségének tagja? 
 
 
Az adott sportági szövetség által rendezett bajnokság melyik osztályában szerepel a felnőtt 
csapat: 
 
 
Tavalyi bajnokságban elért helyezése:                   Jelenlegi helyezése:                                              
 
Utánpótlás csapatok száma:                  Szakképzett edzők száma összesen:                  

Bajnoki, kuparendszeren kívüli saját rendezésű sportesemények megnevezése (milyen szintű 
rendezvény(ek), résztvevő csapatok száma, átlagos nézőszám): 
 
 
Tagságra vonatkozó adatok 

Az egyesület tagjainak összlétszáma  

Ebből az adott sportág országos szövetségénél 
versenyengedéllyel rendelkezők száma  

Férfi Nő Ebből a versenyengedéllyel rendelkező felnőtt sportolók 
összlétszáma (nemenként)   

 
 
 
 
 
 
 

Egyesület működésére vonatkozó információk 
 
Legutóbbi elnökségi ülés időpontja: 
 
Legutóbbi taggyűlés (közgyűlés) időpontja: 
 

A versenyengedéllyel rendelkező, igazolt utánpótlás 
sportolók száma (nemenként) 

 
  

Versenyengedéllyel még nem rendelkező (előkészítő 
csoportos) utánpótlás sportolók száma 

  

Utánpótlás korú sportolók összlétszáma   
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Az egyesület teljesítette-e az állami sportinformációs rendszerben az adatszolgáltatási 
kötelezettségét? 
   igen     nem 
 
Van az egyesületnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV, korábbi APEH, VPOP) felé 
köztartozása? 
 
   van     nincs 
 
Az egyesület teljesítette-e az önkormányzat felé adatszolgáltatást (PH. Oktatási, Művelődési és 
Sportosztályra benyújtandó dokumentumok: beszámoló az előző év eredményeiről, 
versenynaptár, sportegyesületek információs adatlap)? 
 
   igen     nem 
 
Az előző év önkormányzati támogatásával (sport vagy egyéb keretből biztosított 
önkormányzati támogatás) rendben, határidőre elszámolt? 
 
 igen    nem   nem volt támogatás 
 
Pénzügyi  adatok  
(támogatástól függően a táblázatban szereplő adatoknak megfelelően kell számlával igazolni, 
elszámolni a kiadásokat!)  
 

Kiadások 
Az igényelt 

támogatásból 
kiadások 

Önrészből 
fedezett 

kiadások 
Összesen 

Személyi kiadások  
(edzői, ügyintézői, játékosok 
díjai…stb. megbízás, 
vállalkozás alapján) 

   

Sportági szakszövetség felé 
befizetett költségek (tagdíj, 
igazolási-, versenyengedély, 
sportorvosi…stb. díjak) 
 

   

Utazási költségek    

Játékvezetői, rendezési 
költségek    

Közüzemi, terembérleti díjak    

Étkezési költségek    

Sportszerek, sportruházat 
beszerzése    
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Az egyesület előző évi önkormányzati támogatása 
 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság által biztosított keretből:                                     
 
Egyéb önkormányzati keretből: 
 
Összesen: 
 
Egyéb működéssel, eredményekkel kapcsolatos fontos információk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kijelentem, hogy a pályázati adatlapon szereplő információk a valóságnak megfelelnek, az 
Önkormányzat (vagy annak képviseletében eljáró szerv) ezek hitelességét ellenőrizheti! 
 
 
 
 
Ózd,          év                         hó        nap 
 
 
 
 
     ph.   
 
 
  
        Egyesület elnöke 

 
 

KIADÁSOK ÖSSZESEN    
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20.) napirend 

Tájékoztató Ózd Város Önkormányzatának 2011. évi egységes vagyonbiztosításáról 
 

Boda István közli, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az elmúlt év 
tapasztalatait, kéri a tájékoztató tudomásulvételét. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 
 
 

21.) napirend 
Tájékoztató az Ózdi Kerékpáros Egyesület tevékenységéről 

 
Fazekas Zoltán kéri az előterjesztőt, szóljon néhány szót a tájékoztatóról. 
 
Obbágy Csaba gratulál a Kerékpáros Egyesületnek, akik 1 MFt-os önkormányzati 
támogatás mellett számos hazai és nemzetközi versenyen vettek részt, országos bajnokaik 
is vannak. Jó példát mutatnak más egyesületeknek.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 
 
 

22.) napirend 
Tájékoztató a Fiedler Ottó Sportegyesület  tevékenységéről 

 
Obbágy Csaba gratulál ennek az egyesületnek is. Tájékoztat, hogy a február 14-én 
megrendezésre kerülő úszóversenyen 14 főből 12-en bejutottak az országos döntőbe. 2011-
ben a versenyzők több mint 20 versenyen vettek részt és 460 érmet hoztak el különféle 
rendezvényekről. Sokat köszönhetnek a vezetésnek és a szülőknek, akik elkötelezettek és 
áldozatokat vállalnak a jó eredmények elérése érdekében. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 
 
 

23.) napirend 
Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az 

átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 
 

Fazekas Zoltán kéri a napirendet tárgyaló bizottság véleményét. 
 
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és tudomásul vette. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 
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24.) napirend 

Tájékoztató a november 24-i ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről 
 
Fazekas Zoltán kéri a napirendet tárgyaló bizottság véleményét. 
 
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és tudomásul vette. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 
 

25.) napirend 
Közérdekű bejelentések, javaslatok 

 
Fazekas Zoltán ismerteti, e napirendi pont keretein belül két képviselő jelentkezett 
szólásra. Elsőként Márton Ferenc képviselőnek adja meg a szót. 
 
Márton Ferenc elmondja, bár eredetileg négy témakörben kért szót, most mégis csak 
kettőről fog beszélni, a másik kettőt majd akkor veti fel újra, ha a Polgármester úr is jelen 
lesz. Elsőként „Városőrség” címszó alatt arról beszél, mennyire rossz Ózdon a 
közbiztonság az iskolákban is. A Bólyai Farkas Szakképző Iskolában a rend fenntartása 
érdekében a Városőrség teljesített szolgálatot, de mivel lejárt a megpályázott idő, erre már 
nincs lehetőség. Ennek ellenére mégis célszerűnek találná valamilyen módon megoldani ezt 
a baj megelőző tevékenységet, hiszen bevált és a jövőben is szükség lenne rá. A másik 
témakör a „Munkahelyek”. Többször elhangzik, mennyire fontos megtartani a városban a 
fiatalokat és a magas képzettségűeket. Ehhez munkahelyekre van szükség, amit 
igazságosan kell elosztani. Ő úgy tapasztalja, néhány esetben kivételezések vannak. 
Nincsenek megpályáztatva egyes állások, így esély sincs arra, hogy a magasan kvalifikált 
fiatalok az adott állást elnyerjék. Példaként említi a Hatósági Osztályra gyámügyesként 
felvett személyt, vagy a Városi Múzeum igazgatójának kinevezett szakembert. Ezeknek az 
embereknek a hozzáértését nem cáfolja, csupán nehezményezi, hogy ezek az állások 
pályáztatás nélkül kerültek betöltésre.  
 
Fazekas Zoltán megköszönve a hozzászólást reagál az elhangzottakra. A városőrökkel 
kapcsolatban elmondja, hogy ésszerű átcsoportosítással a felvetett probléma megoldható. A 
múzeum igazgató kinevezését cáfolja, az igazgató nyugdíjba vonulása után nem neveztek 
ki senkit és ezt a közeljövőben nem is tervezik. Egy már régóta ott dolgozó muzeológus 
látja el jelenleg azt a feladatot. A továbbiakban Dr. Kósné Dargai Rita képviselő 
asszonynak adja meg a szót. 
 
Dr. Kósné Dargai Rita „Vágyni arra, ami a miénk” címszó alatt a házasság fontosságára 
hívja fel a figyelmet. Magyarországon a programot a Magyar Evangéliumi Szövetség és a 
Magyarországi Egyházak Ökonumenikus Tanácsa honosította meg 2008-ban. Célja egy 
széleskörű összefogás, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások 
eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. 
Idén először Ózd is csatlakozott a kezdeményezéshez. A szervezésben aktívan részt vevő 
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Turiné Orosz Margit képviselőtársával együtt ma este 18 órára várnak minden érdeklődőt a 
görög-katolikus közösségi házba, ahol nyíltan beszélhetnek a házasság örömeiről, 
feszültségeiről. Vallják, hogy a házasság népszerűsítése mindenki felelőssége, 
fennmaradása pedig a nemzet gyarapodásának záloga. 
 
Fazekas Zoltán megköszönve az aktív részvételt, az ülést bezárja. 
 

K.m.f. 
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