
Jegyzőkönyv 
 
Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 22-én a 
Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 
 
Jelen vannak: 
Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István, Fazekas Zoltán, Galanics Ferenc, Kisgergely 
András, Dr. Kósné Dargai Rita, Márton Ferenc, Dr. Mészáros Miklós, Obbágy Csaba, 
Tartó Lajos, Tóth Pál, Turiné Orosz Margit, Vitális István képviselők  
 
Távol van: Csutor László képviselő 
 
Jelen van továbbá: 
Dr. Almási Csaba jegyző 
Dr. Sztronga Eszter aljegyző 
Énekesné Dr. Kótka Andrea jogtanácsos 
Krokavecz Györgyné  PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője 
Kovács-Hagyó Zoltán PH. Pénzügyi Osztály vezetője  
Béri-Vitkó Ilona   PH. Oktatási, Művelődési és Sport Osztály vezetője 
Kiss Lajos   PH.Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

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

vezetője 
Oroszné Mák Erika PH. Hatósági Osztály vezetője 
Berki Lajos ÓRNÖ elnöke 
Ihász Zoltán Borsod Volán Személyszállítási Zrt területi igazgatója 
Ocskay Gyula  CESCI képviseletében 
Dr. Jankai Norbert CESCI képviseletében 
Pappné Szalka Magdolna    ÓMI vezetője 
Andó Pál   Türr István Képző- és Kutatóintézet Ózdi 

Igazgatóságának igazgatója 
Bukovinszky Zsolt  Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft ügyvezető-   

főszerkesztője 
Halász Béla  ÓHG Kft. képviseletében 
Hilovszkyné Lukács Mária Árpád Vezér ÁMK igazgatója 
Holló Veronika  közművelődési referens 
Pataki Éva     jegyzőkönyvvezető (1-12. napirendi pontig) 
Pap Béláné     jegyzőkönyvvezető (13-23. napirendi pontig) 
 
Fürjes Pál köszönti a megjelenteket. Kéri a jelenlévőket, hogy kapcsolják be a 
szavazógépet és kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat. Megállapítja, hogy Ózd város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mivel 14 képviselő jelen van. 
Ismerteti, hogy a tervezett napirendi pontokban több helyen változást javasol. A 
Meghívóban szereplő 1/a.), 1/b.), 3.) 5.) 8.) 16.) szám alatt szereplő előterjesztések egy 
későbbi ülésen kerülnek megtárgyalásra, valamint javasolja a 3.) napirendi pont helyére 
előrevenni a 15.) napirendi pontot, mivel a meghívott vendégek csak a testületi ülés elején 
tudnak részt venni egyéb elfoglaltságuk miatt. Közli, hogy a „Közérdekű bejelentések” 
keretében Márton Ferenc kíván felszólalni négy témakörben, „Bizottságok”, „Kábítószer”, 
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„Fogadóóra” és „Városőrség” címszó alatt. A javasolt változásokat figyelembe véve a 
napirendi pontok számozása értelemszerűen változik, melynek elfogadására szavazást kér 
a Képviselő-testület tagjaitól. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi napirendi pontokat fogadja el:  
 
Napirendi javaslat: 
 
1.) Beszámoló a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi  közforgalmú 

autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási  feladatainak 2011. évi 
ellátásáról  

 
 Előterjesztő: Borsod Volán Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója 

 
2.) Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítására  
 

Előterjesztő:  Jegyző 
 
3.) Javaslat a Sajó-Rima EGTC Alapszabály-tervezetének és Egyezmény-tervezetének 

elfogadására 
 

Előterjesztő: Alpolgármester 
 
4.) Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének 

jóváhagyására 
 

Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője  
 

5.) Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázati támogatással 
megvalósítandó szennyvízelvezetés terveinek módosítására  

 
Előterjesztő: Polgármester 

 
6.) Javaslat a KEOP-1.2.0 kódszámú „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd 

városában” című pályázat támogatási feltételeinek elfogadásáról szóló 220/2011. (VII. 
28.) KH határozat módosítására  

 
Előterjesztő: Polgármester 
 

7.) Javaslat a működési hiány finanszírozását biztosító hitelkeret-szerződések 
módosításához szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra  

 
Előterjesztő: Polgármester 

 
8.) Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására 
 



 3 

Előterjesztő: Polgármester 
 
9.) Javaslat lakásfenntartási támogatás keretében adott tüzelőanyagok beváltása érdekében 

indult pályázati eljárás lezárására 
 

Előterjesztő: Polgármester 
 

10.) Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának 
elfogadására 

 
Előterjesztő: Polgármester 

 
11.) Javaslat a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás Megállapodásának 

módosítására  
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
12.) Javaslat az ózdi 8358/2 hrsz-ú Béke telepi „kispiac” fejlesztésére  
 
 Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

 
13.) Javaslat pályázat benyújtására a TÁMOP 5.3.6-11/1 kódszámú, Komplex telep-

program című pályázati kiírásra  
 

Előterjesztő: Alpolgármester 
 
14.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő Ózd, Velence telep 29. sz. alatti 

lakáscélú ingatlanok nem lakás céljára szolgáló helyiséggé történő átminősítésére 
 
 Előterjesztő: Alpolgármester 
  
15.) Javaslat a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására 
 
 Előterjesztő:  Városimázsért és Nemzetközi Kapcsolatokért felelős tanácsnok 
    Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
 
16.) Javaslat a 2012. évi nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó költségvetési keret 

felosztására 
 
 Előterjesztő: Városimázsért és Nemzetközi Kapcsolatokért felelős tanácsnok 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
  
17.) Javaslat közoktatási intézmények átszervezésére vonatkozó szándéknyilatkozatra 
 
 Előterjesztő: Alpolgármester 
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18.) Javaslat Fürjes Pál polgármester fizetett szabadságának engedélyezésére 
 
 Előterjesztő: Alpolgármester 
 
19/a)Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás 2011. november 30-i ülésén meghozott határozatok Képviselő-testületi 
jóváhagyására  

 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
19/b)Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás 2011. II. félévi működéséről  
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
20.) Beszámoló a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2011. évi 

tevékenységéről 
 
 Előterjesztő: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 

intézményvezetője 
 
21.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata által 2011. évben szervezett 

közfoglalkoztatásról 
 

Előterjesztő: Alpolgármester 
 
22.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi közbeszerzési 

eljárásairól 
 

Előterjesztő: Polgármester 
 
23.) Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 
 

1.) napirend 
Beszámoló a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi  közforgalmú 

autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási  feladatainak 2011. évi 
ellátásáról 

 
Fürjes Pál köszönti a megjelent Borsod Volán Személyszállítási Zrt területi igazgatóját, 
és mint előterjesztőt kérdezi, van-e szóbeli kiegészítése az írásos anyagban foglaltakhoz. 
Mivel nincs, kéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok véleményét. 
 
Vitális István, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a Beszámolót 
megtárgyalták és egybehangzóan elfogadásra javasolják a testület felé. 
 
Tóth Pál közli, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az előterjesztést szintén 
megtárgyalta és elfogadta, elfogadásra javasolja a testületnek. 
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Márton Ferenc kéri, hogy minden napirendi pontnál pár szóban ismertessék az 
előterjesztésben foglaltakat annak érdekében, hogy a tv-nézők számára is egyértelmű 
legyen, miről van szó. 
 
Fürjes Pál képviselőtársa javaslatának eleget téve ismerteti, hogy ez egy beszámoló a 
BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-
közlekedésével összefüggő közszolgáltatási  feladatainak 2011. évi ellátásáról. Különböző 
kimutatásokat tartalmaz a buszok műszaki állapotáról, a megtett kilométerekről,  a 
BORSOD VOLÁN Zrt gazdálkodásáról. Ezek a statisztikák az alapjai a 2012. évi 
tervezésnek. Egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, ezért szavazásra kéri a Képviselő-
testületet a beszámoló elfogadásával kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2012. (III.22.) határozata  

a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-
közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2011. évi ellátásáról 

 
A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi 
közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló 
beszámolót megismerte, és az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
 
Felelős:  Polgármester  
Határidő:  azonnal  

-.-.- 
 

2.) napirend 
Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítására 
 

Fürjes Pál kérdése az előterjesztő felé, van-e szóbeli kiegészítése? 
 
Dr. Almási Csaba röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát. A közelmúltban történt 
néhány jogszabályváltozás miatt vált szükségessé a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítása, erre került most sor.  
 
Fürjes Pál kéri a bizottsági véleményt. 
 
Tóth Pál közli, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az előterjesztést szintén 
megtárgyalta és elfogadta, elfogadásra ajánlja a testületnek. 
 
Fürjes Pál szavazásra kéri a Képviselő-testületet. 
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A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
21/2012. (III.22.) határozata  

az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának  
módosításáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a határozat melléklete szerint 
jóváhagyja. 
 
 
Felelős: Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak végrehajtásáért: 

Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője 
 
Határidő: folyamatos, valamint döntést követően azonnal 
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Melléklet Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2012. (III.22.) határozatához 

 
Ózd Városi Polgármesteri Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása  
 

1) A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) bevezető része 
a következők szerint módosul: 

 
„Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében 
kötelezőn előírtak figyelembevételével a 15/2012. (II. 16.) határozattal elfogadott alapító 
okiratban foglaltak részletezésére az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint hagyja jóvá.” 
 

2) Az SZMSZ I.3. pontja a következők szerint módosul: 
„I.3. Az alapításra vonatkozó adatok 

Törzskönyvi azonosító száma:  350086 
Az alapító okirat kelte:   2012. február 16. 
Az alapító okirat száma:   15/2012. 
Az alapítás időpontja:    1990. október 24.” 
 

3) Az SZMSZ I.5. pontja a következők szerint módosul: 
„I.5. A Polgármesteri Hivatal gazdálkodása 

 
A Polgármesteri Hivatal a gazdálkodása megszervezésére való tekintettel önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
A Polgármesteri Hivatal költségvetése az önkormányzati költségvetés része, 
előirányzatai – mint költségvetési szervnek – az önkormányzati rendeletben 
elkülönítetten szerepelnek. 
A Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője: Kovács-Hagyó Zoltán.” 
 

4) Az SZMSZ III.1. pontja a következők szerint módosul: 
„A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete: 161 fő.” 
 

5) Az SZMSZ III.3.2.3. pontja a következők szerint módosul: 
„III.3.2.3.Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály szervezeti 

felépítése: 
 III.3.2.3.1. Osztályvezető 
 III.3.2.3.2. Osztályvezető-helyettesek 
 III.3.2.3.3. Csoportok: 

III.3.2.3.3.1. Vagyongazdálkodási és Fejlesztési csoport  
III.3.2.3.3.2. Műszaki csoport  
III.3.2.3.3.3. Beruházási csoport” 

 
6) Az SZMSZ III.3.2.4. pontja a következők szerint módosul: 

„III.3.2.4.Pénzügyi Osztály szervezeti felépítése: 



 8 

   III.3.2.4.1. Osztályvezető 
   III.3.2.4.2. Osztályvezető-helyettes 
   III.3.2.4.3. Csoportok: 

III.3.2.4.3. 1. Költségvetési csoport 
III.3.2.4.3. 2. Gazdálkodási csoport 
III.3.2.4.3. 3. Adócsoport” 
 

7) Az SZMSZ IV.10.2. pontja a következők szerint módosul: 
IV.10.2. Jogtanácsos feladatai: 

 
„IV.10.2.1.Peres és peren kívüli eljárásokban jogi képviselet ellátása. 
IV.10.2.2.Okiratszerkesztés. 
IV.10.2.3.Hatóság előtti képviselet ellátása. 
IV.10.2.4.Jogi ügyekben tanácsadás a hivatal szervezeti egységei, polgármester és 

alpolgármester számára. 
IV.10.2.5.Az önkormányzatot érintő szerződések előkészítése, véleményezése. 
IV.10.2.6.Választásokban, népszavazásokban és népszámlálásokban való 

közreműködés. 
IV.10.2.7.Önkormányzati és a Hatósági irodát érintő előterjesztések szignálása.” 
 

8) Az SZMSZ IV.10.5.2. pontja a következők szerint módosul: 
„IV.10.5.2. Műszaki és igazgatási feladatok:  

 
IV.10.5.2.1.Államigazgatási feladatok: 
 

IV.10.5.2.1.1.Ellátja a magasabb szintű jogszabályok által települési jegyző 
hatáskörébe utalt környezetvédelmi (hulladékgazdálkodás, zajvédelem, 
levegőtisztaság védelem, fás szárú növények védelme, parlagfű elleni védekezés, 
stb.), útügyi, közlekedési, vízgazdálkodási, hírközlési hatósági feladatokat. Az 
ugyanezen területeken a polgármester hatáskörébe utalt feladatok esetében végzi 
az előkészítési feladatokat, kiadmányozási jogot gyakorol. 
IV.10.5.2.1.2. A IV.10.5.2.1.1. pontban meghatározott területeken más hatóságok 
eljárásaiban szakhatóságként működik közre.  
IV.10.5.2.1.3.Ellátja az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek 
tulajdonosainak kárenyhítéséről szóló 40/2003. (III.27.) Kormányrendeletben – 
az I. fokú építésügyi hatósági feladatok kivételével – a jegyző hatáskörébe utalt 
feladatokat (kárenyhítés megállapítása, stb.).  
IV.10.5.2.1.4.Ellátja a tevékenységével összefüggő műszaki nyilvántartásokkal 
kapcsolatos feladatokat, végzi a jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetését, 
statisztikai adatszolgáltatást biztosít.” 

 
9) Az SZMSZ IV.10.5. pontja a következők IV.10.5.5. és IV.10.5.6. ponttal egészül 

ki: 
„IV.10.5.5. Beruházásokkal kapcsolatos feladatok: 

 
IV.10.5.5.1.Gondoskodik az önkormányzati beruházások pénzügyi lebonyolításáról. 
IV.10.5.5.2. Vezeti az analitikus nyilvántartásokat, elkészíti az aktiválási 
jegyzőkönyveket.  
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IV.10.5.5.3.Pályázatból megvalósuló beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatban 
előkészíti a szerződéskötéseket, intézi a támogatások lehívását, elkészíti az 
elszámolásokat. 
IV.10.5.5.4. Gondoskodik a negyedéves beruházás - statisztikai jelentések 
elkészítéséről és a KSH-nak történő megküldéséről. 
IV.10.5.5.5. Folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati céltartalék   
felhasználását. 
IV.10.5.5.6. A beruházási és felújítási feladatokkal kapcsolatos kiadásokat 
figyelemmel kíséri, a költségvetési rendelet módosítása során javaslatot tesz a 
szükséges előirányzat módosításokra. 
IV.10.5.5.7.  Megtervezi a beruházásokhoz kapcsolódó állami forrásokat és átvett 
pénzeszközöket, figyelemmel kíséri a teljesítéseket, a teljesítésekről analitikus 
nyilvántartást vezet. 

 
IV.10.5.6. Közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok: 

 
IV.10.5.6.1. Előkészíti, lefolytatja, nyilvántartja az Önkormányzat és a 
Polgármesteri Hivatal közbeszerzéseit. 
IV.10.5.6.2. Az önkormányzati intézmények vonatkozásában igény esetén szakmai 
segítséget nyújt a közbeszerzési eljárások lefolytatásához. 
IV.10.5.6.3.  Az éves költségvetési rendelet elfogadását követően elkészíti és szükség 
szerint módosítja a Polgármesteri Hivatal éves közbeszerzési tervét. 
IV.10.5.6.4.  Elkészíti az önkormányzati közbeszerzésekről az éves statisztikai 
összegzést. 
IV.10.5.6.5.  Elkészíti és folyamatosan aktualizálja Ózd Város Önkormányzata 
Közbeszerzési Szabályzatát. 
IV.10.5.6.6.  Gondoskodik a közbeszerzési hirdetmények megjelentetéséről. 
IV.10.5.6.7. Folyamatos kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatal szervezeti 
egységeivel, valamint az önkormányzati intézményekkel a közbeszerzési eljárások 
hatékony lebonyolítása érdekében. 
IV.10.5.6.8. A kistérségi közbeszerzéseket a Társulási Megállapodásban 
szabályozottaknak megfelelően látja el.” 
 

10) Az SZMSZ IV.10.6.1.4. és IV.10.6.1.5. pontja hatályát veszti.  
 

11) Az SZMSZ IV.10.8.1. pontja a következő IV.10.8.1.23-24. alponttal egészül ki: 
[IV.10.8.1. Az általános igazgatási csoport ellátja:] 

„IV.10.8.1.23.a játékterem engedélyezésével kapcsolatban a jegyző hatáskörébe 
utalt feladatokat,  
IV.10.8.1.24. a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi igazgatási feladatokat.”  

12) Az SZMSZ IV.10.8.2. pontja a következők szerint módosul: 
„IV.10.8.2. A gyámügyi csoport ellátja: 
 
IV.10.8.2.1.a Városi Gyámhivatal a 331/2006.(XII.23.) számú Kormány-rendeletben 
meghatározottak szerint ellátja: 

IV.10.8.2.1.1.a gyermekek védelmével, 
IV.10.8.2.1.2. pénzbeli támogatásokkal, 
IV.10.8.2.1.3. gyermek családi jogállásának rendezésével, 
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IV.10.8.2.1.4.örökbefogadással, 
IV.10.8.2.1.5.szülői felügyeleti joggal, illetve gyermektartásdíjjal,  
IV.10.8.2.1.6.gyermek végleges külföldre távozásával, 
IV.10.8.2.1.7.gyámsággal, gondnoksággal, 
IV.10.8.2.1.8.vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatokat.” 
 

13) Az SZMSZ IV.10.8.5. pontja a következők szerint módosul: 
„IV.10.8.5.Közreműködik a Képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal 
közrenddel kapcsolatos feladatai ellátásában, így különösen: 
IV.10.8.5.1.előkészíti a Képviselő-testület elé kerülő, a város közrendjével, 

közbiztonságával kapcsolatos előterjesztéseket, 
IV.10.8.5.2.közreműködik az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság 

munkájának szervezésében, 
IV.10.8.5.3.közreműködik az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság 

munkatervének előkészítésében, a napirendek, meghívók összeállításában, 
IV.10.8.5.4.kapcsolatot tart a közbiztonság és vagyonvédelem javítása érdekében: 

IV.10.8.5.4.1. az Ózd Városi Rendőrkapitánysággal, 
IV.10.8.5.4.2.a polgárőr szervezettel, 
IV.10.8.5.4.3.az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, 
IV.10.8.5.4.4.az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány Kuratóriumával,  

IV.10.8.5.5. közreműködik a hivatásos tűzoltóság irányításában és az önkéntes 
tűzoltó egyesület szakmai felügyeletében, 

IV.10.8.5.6. közreműködik a Közterület-felügyelet irányításában.” 
 

14) Az SZMSZ IV.10.9. pontja a következők szerint módosul: 
„IV.10.9. A Szociális és Egészségügyi Osztály feladatai:  

 
IV.10.9.1. A helyi jogalkotás és jogalkalmazás keretében 

IV.10.9.1.1. előkészíti a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi alapellátás 
helyi szabályozása érdekében a rendeleteket; 
IV.10.9.1.2. gondoskodik az önkormányzati rendeletek jogszerű   végrehajtásáról; 
IV.10.9.1.3. előkészíti a Képviselő-testület, a bizottságok, a tisztségviselők 
hatáskörébe tartozó szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi alapellátásra, 
valamint a közfoglalkoztatásra vonatkozó döntéseket, valamint 
IV.10.9.1.4. gondoskodik az IV.10.9.1.3. pontban meghatározott döntések jogszerű, 
hatékony és eredményes végrehajtásáról. 

 
IV.10.9.2. A pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokkal kapcsolatos hatósági 
tevékenység 
A szociális ügyintézők feladata különösen a pénzbeli és természetben nyújtott 
ellátások igénybe vétele, megszüntetése, a folyósítás szüneteltetése érdekében indult 
közigazgatási hatósági eljárás jogszerű lefolytatása, a rendszeres pénzbeli ellátások 
felülvizsgálata. 

 
IV.10.9.2.1.Pénzbeli ellátások: 

IV.10.9.2.1.1.Jegyzői hatáskörben 
IV.10.9.2.1.1.1. Időskorúak járadéka 
IV.10.9.2.1.1.2. Aktív korúak ellátása 



 11 

IV.10.9.2.1.1.3. Ápolási díj  
IV.10.9.2.1.1.4. Óvodáztatási támogatás 
IV.10.9.2.1.1.5. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
IV.10.9.2.1.1.6. Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény 
IV.10.9.2.1.1.7. Lakásfenntartási támogatás - normatív alapon 

IV.10.9.2.1.2.Önkormányzati hatáskörben  
IV.10.9.2.1.2.1. Átmeneti segély 
IV.10.9.2.1.2.2. Temetési segély 

 
IV.10.9.2.2. Természetbeni ellátások: 
 IV.10.9.2.2.1. Jegyzői hatáskörben 

IV.10.9.2.2.1.1. Közgyógyellátás  
IV.10.9.2.2.1.1.1. alanyi 
IV.10.9.2.2.1.1.2. normatív 

                      IV.10.9.2.2.1.1.3. méltányossági 
                      IV.10.9.2.2.1.2. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
                      IV.10.9.2.2.1.3.Lakásfenntartási támogatás - normatív alapon 

IV.10.9.2.2.2. Önkormányzati hatáskörben 
  IV.10.9.2.2.2.1. Átmeneti segély 

IV.10.9.2.2.2.2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
IV.10.9.2.2.3. Polgármesteri hatáskörben 

       IV.10.9.2.2.3.1. Köztemetés elrendelése 
IV.10.9.2.3. Egyéb jegyzői hatáskörben végzett feladatok: 

IV.10.9.2.3.1. hadigondozottak ellátása 
IV.10.9.2.3.2. halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartása, 
a nyilvántartás folyamatos továbbítása az oktatási intézményeknek 
IV.10.9.2.3.3. védendő fogyasztókkal kapcsolatos feladatok  
IV.10.9.2.3.4. jegyzői igazolás kiállítása 
IV.10.9.2.3.5. az 1988. december 31. előtti OTP hiteltartozások törlesztési 
kötelezettségének felfüggesztése, a jogosultságok felülvizsgálata, a befizetések 
kezelése. 

 
IV.10.9.2.4. Egyéb feladatok: 

IV.10.9.2.4.1. Jegyzői nyilvántartás vezetése, kezelése 
IV.10.9.2.4.2. Önkormányzati hatósági ügyben másodfokú eljárás lefolytatása,  
előterjesztés elkészítése 
IV.10.9.2.4.3. A társadalom- és szociálpolitikai ellátásokkal kapcsolatos 
önkormányzati költségvetés előkészítése, az elfogadott költségvetés végrehajtása 

                           IV.10.9.2.4.4. Az egészségügyi ágazat vonatkozásában a költségvetés előkészítése, 
az elfogadott költségvetés végrehajtása 
IV.10.9.2.4.5. Ügyfélszolgálati iroda működtetése. 

 
IV.10.9.3. Adatszolgáltatást teljesít a Központi Statisztikai Hivatal felé a szociális, 
gyermekvédelmi szolgáltatások és egészségügyi alapellátás vonatkozásában. 

 
IV.10.9.4. Egészségügyi alapellátás fenntartói felügyeleti, működtetési feladatok 
körében: 

IV.10.9.4.1.Gondoskodik a nem vállalkozói 
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IV.10.9.4.1.1. háziorvosi,  
IV.10.9.4.1.2. házi gyermekorvosi, 
IV.10.9.4.1.3. fogászati,  
IV.10.9.4.1.4. védőnői, 
IV.10.9.4.1.5. iskola-egészségügyi, 
IV.10.9.4.1.6. iskola-fogászati  

                 szolgálatok tárgyi, személyi feltételéről. 
IV.10.9.4.2. Ellátja a IV.10.9.4.1. alatt meghatározott szolgálatok   
vonatkozásában  

IV.10.9.4.2.1. a működtetéshez, 
IV.10.9.4.2.2. a védőnők tekintetében az egyéb munkáltatói jogkör 
gyakorlásához, 
IV.10.9.4.2.3. a közalkalmazott orvosok tekintetében az egyéb munkáltatói 
jogkör gyakorlásához, 
IV.10.9.4.2.4. valamennyi egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálat 
vonatkozásában a fenntartói felügyelet gyakorlásához kapcsolódó 
feladatokat. 

IV.10.9.5. Az Almási Balogh Pál Kórház vonatkozásában a tulajdonosi feladatok 
ellátása keretében:  

IV.10.9.5.1. beszámolók előkészítése Képviselő-testület elé; 
IV.10.9.5.2. előterjesztés előkészítése: 

IV.10.9.5.2.1. ellátási terület módosítása,  
IV.10.9.5.2.2. kapacitás átcsoportosítás, 
IV.10.9.5.2.3. pályázat benyújtásához történő hozzájárulás, illetve 
IV.10.9.5.2.4. egyéb szükség szerinti esetekben; 

IV.10.9.5.3. az egészségügyi szolgáltató-tevékenységekre kiadott működési 
engedélyek figyelemmel kísérése; 
IV.10.9.5.4. az Almási Balogh Pál Kórház feladatátadásával kapcsolatosan 
fölmerülő feladat-végrehajtás során együttműködik a Településfejlesztési és 
Vagyongazdálkodási Osztállyal, Pénzügyi Osztállyal. 
 

 
IV.10.9.6. Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok körében: 

IV.10.9.6.1. közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos önkormányzati feladatok 
ellátása, 
IV.10.9.6.2. közfoglalkoztatás érdekében pályázat benyújtása, végrehajtásának 
koordinálása, 
IV.10.9.6.3. a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis kezelése.  

 
IV.10.9.7. Szervezi a szociális ágazatot érintő városi rendezvényeket: 

IV.10.9.7.1. Idősek világnapja 
IV.10.9.7.2. Mindenki Karácsonya 
IV.10.9.7.3. Nagycsaládosok Karácsonya 
IV.10.9.7.4. Szociális Munka Napja. 

 
IV.10.9.8. Nyilvántartja a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi ágazattal, és a 
közfoglalkoztatással kapcsolatos mutatószámokat, adatokat szolgáltat. 
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IV.10.9.9. Figyelemmel kíséri a szociális, a gyermekvédelmi ellátást és az 
egészségügyi alapellátást, valamint a közfoglalkoztatást érintő pályázatokat. 

 
IV.10.9.10. Közreműködik: 

IV.10.9.10.1. a szociális szolgáltatástervezési koncepció kidolgozásában, 
végrehajtásában, 
IV.10.9.10.2. az önkormányzat szociálpolitikai és egészségügyi ellátást érintő 
célkitűzéseinek érvényesítésében. 

 
IV.10.9.11. Együttműködik  

IV.10.9.11.1. az Almási Balogh Pál Kórház működtetőjével,  
IV.10.9.11.2. a BAZ. Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szervének munkatársaival, 
IV.10.9.11.3.  a városi szakfelügyelő főorvosokkal, 
IV.10.9.11.4.  a közfoglalkoztatásban résztvevő intézmények, gazdasági          
 társaságok, szervek, szervezetek vezetőivel, 
IV.10.9.11.5.     a szociális, gyermekvédelmi tevékenységet végző civil, 
egyházi szervezetekkel. 
 

IV.10.9.12. Pénzügyi, gazdálkodási tevékenysége során ellátja: 
IV.10.9.12.1. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi 
ellátások igénylésével, utalásával, havi zárásával, elszámolásával, 
visszaigénylésével,  
IV.10.9.12.2. az egyéb társadalompolitikai juttatások igénylésével, utalásával, 
havi zárásával, elszámolásával, visszaigénylésével, 
IV.10.9.12.3. a pénzbeli támogatások pénztári kifizetésével,  
IV.10.9.12.4. az egészségügyi alapellátás működtetésének finanszírozásával 

        kapcsolatos feladatokat. 
 

IV.10.9.13. Együttműködik a pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos feladatok 
végrehajtása során a Pénzügyi Osztály vezetőjével és illetékes ügyintézőivel. 

      
 IV.10.9.14. Kistérségi feladatellátása körében ellátott feladatok az Ózd Kistérség 
Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) által biztosított egészségügyi, 
szociális, gyermekjóléti ellátás és a közfoglalkoztatás vonatkozásában: 

IV.10.9.14.1. Egészségügy területén 
IV.10.9.14.1.1. előkészíti a Társulás Társulási Tanácsa és bizottságai hatáskörébe 
tartozó egészségügyi vonatkozású döntéseket, 
IV.10.9.14.1.2. közreműködik 

           IV.10.9.14.1.2.1. az egészségügyi célkitűzések érvényesítésében, 
IV.10.9.14.1.2.2. az egészségügyi ágazattal összefüggő határozatok 
végrehajtásában, 
IV.10.9.14.1.2.3. a Központi ügyeletek, és a Diszpécserszolgálat 
feladatellátásában, 

IV.10.9.14.1.3. figyelemmel kíséri az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó 
pályázatokat.  
 

IV.10.9.14.2. Szociális és gyermekvédelmi területen 



 14 

IV.10.9.14.2.1. közreműködik  
IV.10.9.14.2.1.1. a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 
végrehajtásában, 
IV.10.9.14.2.1.2. a szociálpolitikai célkitűzések érvényesítésében; 

IV.10.9.14.2.2. előkészíti a Társulás Társulási Tanácsa és bizottságai hatáskörébe 
tartozó szociális, gyermekvédelmi döntéseket; 
IV.10.9.14.2.3. közreműködik  

 IV.10.9.14.2.3.1. a szociális és gyermekvédelmi feladatellátással összefüggő 
határozatok végrehajtásában, 
IV.10.9.14.2.3.2. a szociális és gyermekvédelmi ellátások költségvetésének 
kistérségi szintű előkészítésében, 
IV.10.9.14.2.3.3. a szociális és gyermekvédelmi feladatellátáshoz 
kapcsolódó normatív támogatások igénylésében, elszámolásában; 

IV.10.9.14.2.4. előkészíti  
IV.10.9.14.2.4.1 a szociális és gyermekvédelmi intézmények létrehozására, 
működtetésére, megszüntetésére vonatkozó döntéseket, 
IV.10.9.14.2.4.2. a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások 
és ellátások igénybevételéről, 
IV.10.9.14.2.4.3. a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások 
és ellátások térítési díjáról, 
IV.10.9.14.2.4.4. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 
szolgáltatások és ellátások igénybevételéről, 
IV.10.9.14.2.4.5. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 
szolgáltatások és ellátások térítési díjáról szóló határozatokat; 

IV.10.9.14.2.5. biztosítja  
IV.10.9.14.2.5.1. az adatszolgáltatást az Országos Szociális Nyilvántartási 
Rendszerbe, a 226/2006. (XI.20) Korm. rendelet alapján, 

            IV.10.9.14.2.5.2. a 229/2006. (XI.20.) Korm. rendelet alapján a Központi 
Statisztikai Hivatal felé teljesítendő adatszolgáltatást; 

IV.10.9.14.2.6. elvégzi a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ és a 
Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény működésének fenntartói törvényességi 
ellenőrzését; 
IV.10.9.14.2.7. közreműködik: 

IV.10.9.14.2.7.1. a magasabb vezető beosztású intézményvezetők 
tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlásában, 
IV.10.9.14.2.7.2. a Társulás által fenntartott intézményekben végzett 
szakmai munka értékelésének elkészítésében,  
IV.10.9.14.2.7.3. az intézményekben foglalkoztatott szakemberek 
képzésében, továbbképzésében; 

IV.10.9.14.2.8. figyelemmel kíséri a szociális és gyermekjóléti ellátáshoz 
kapcsolódó pályázatokat; 
IV.10.9.14.2.9. együttműködik a szociális tevékenységet végző civil 
szervezetekkel, részt vesz a Szociális Kerekasztal munkájában. 

IV.10.9.14.3. Közfoglalkoztatás területén: 
IV.10.9.14.3.1. előkészíti a Társulás Társulási Tanácsa, és bizottságai hatáskörébe 
tartozó közfoglalkoztatással kapcsolatos döntéseket;  
IV.10.9.14.3.2. gondoskodik  

IV.10.9.14.3.2.1. a közfoglalkoztatással összefüggő határozatok 
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végrehajtásáról; 
IV.10.9.14.3.2.2. a közfoglalkoztatás kistérségi szintű koordinálásáról. 

IV.10.9.14.3.3. Figyelemmel kíséri a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 
pályázatokat. 

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

 
A szervezeti egység vezetője csak eseti jelleggel, egyedi felhatalmazás alapján járhat el a 
Polgármesteri Hivatal képviselőjeként a feladat- és hatásköréhez közvetlenül kapcsolódó 
ügyekben.„ 

 
15) Az SZMSZ IV.10. pontja a következők szerint módosul:  

„IV.10.10. Munkaköri leírás 
 A hivatalban dolgozó vezetők, ügyintézők és ügykezelők feladat- és hatáskörét a 

jegyző által meghatározott tartalmú, az osztályvezető által készített munkaköri 
leírás tartalmazza. A munkaköri leírásokban részletesen meg kell határozni az adott 
munkakör által ellátandó feladatokat. Az osztályvezetők munkaköri leírását a 
jegyző készíti el. A munkaköri leírásokat rendszeresen felül kell vizsgálni.” 

16) Az SZMSZ IV.12. pontja a következők szerint módosul: 
 
 „IV.12. Az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájának segítése 

 
IV.12.1.Az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkáját a Polgármesteri 
Hivatal osztályai ügykörükben segítik. 
IV.12.2.A Humánerőforrás és  Képviselő-testületi Osztály általános szakmai 
segítséget nyújt működésükhöz. 
IV.12.3.A Pénzügyi Osztály ellátja a költségvetési gazdálkodásukkal összefüggő 
feladatokat.”  
 
 

17)  Az SZMSZ IV.18. pontja a következők szerint módosul: 
 
„IV.18. A köztisztviselőkre vonatkozó munkaügyi szabályok 
„A köztisztviselőkre vonatkozó munkaügyi szabályokat a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a „Közszolgálati Szabályzat”, 
valamint belső utasítások tartalmazzák.„ 
 

18) Az SZMSZ IV.19.2. pontja a következők szerint módosul: 
„IV.19.2.Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök 

 
Munkakör      Kötelezettség alapja 
 
Jegyző     2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja 
Aljegyző     2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja 
 
Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 
- osztályvezető    2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja 
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- osztályvezető-helyettes   2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja 
 
Belső Ellenőrzés 
- belső ellenőrzési csoportvezető  2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
- belső ellenőr    2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
 
Gondnoksági és Informatikai Csoport 
- gondnoksági és inf. csoportvezető 2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
 
Pénzügyi Osztály 
- osztályvezető    2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja 
- osztályvezető-helyettes   2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja 
- költségvetési csoportvezető  2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
- gazdálkodási csoportvezető  2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
- adóügyi csoportvezető   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
- pénzügyi ügyintéző   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
- költségvetési ügyintéző   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
- adóügyi ügyintéző    2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
- kistérségi pénzügyi ügyintéző  2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
 
Hatósági Osztály 
- osztályvezető    2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja 
- osztályvezető-helyettes   2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja 
- általános igazgatási csoportvezető 2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
- szabálysértési ügyintéző   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
- gyámhivatali ügyintéző   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
- gyámügyi ügyintéző   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
- vállalkozási ügyintéző   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
- igazgatási ügyintéző   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
- nyilvántartási és okmányügyintéző 2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
- anyakönyvvezető    2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
- népesség-nyilvántartási ügyintéző 2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
- építési csoportvezető   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
- építésügyi ügyintéző   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
 
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 
- osztályvezető    2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja 
- osztályvezető-helyettes   2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja 
- beruházási csoportvezető   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
- beruházási ügyintéző   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
- közbeszerzési ügyintéző   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. b., pontja 
 
Oktatási, Művelődési és Sport Osztály 
- osztályvezető    2007. évi CLII. v. 3. § (2) bek. d., pontja 
- osztályvezető-helyettes   2007. évi CLII. v. 3. § (2) bek. d., pontja 
 
Szociális és Egészségügyi Osztály 
- osztályvezető    2007. évi CLII. v. 3. § (2) bek. d., pontja 
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- osztályvezető-helyettes   2007. évi CLII. v. 3. § (2) bek. d., pontja 
- szociális és gyermekvédelmi hatósági, 
  ügyfélszolgálati csoportvezető  2007. évi CLII. v. 3. § (1) bek. a., pontja 
- szociális és gyermekvédelmi ellátások  
 pénzügyi csoportvezetője   2007. évi CLII. v. 3. § (1) bek. a., pontja 
- szociális ügyintéző   2007. évi CLII. v. 3. § (1) bek. a., pontja” 
 
19)  Az SZMSZ V. fejezete a következők szerint módosul: 

„V. 
 A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 

 
A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét az SZMSZ 3. melléklete 
tartalmazza.” 
 

20)  Az SZMSZ VI.3. pontja a következők szerint módosul:  
„VI.3. A Polgármesteri Hivatalhoz érkezett küldemény felbontására jogosult 
személyek 
VI.3.1. A Polgármesteri Hivatalhoz érkezett küldeményeket – a minősített iratok 
kivételével – a következő személyek jogosultak felbontani: 

a) az osztott iratkezelést felügyelő jegyző által iratfelbontásra felhatalmazott 
személy,  

b)  névre szóló küldemény esetében a címzett. 
 
VI.3.2.A hivatalhoz érkező postát a Jegyzői Iroda irányítása alá tartozó Gondnoksági 
és Informatikai Csoport dolgozója osztályok szerint csoportosítja, az osztályok 
részére rendszeresített füzetbe bevezeti és továbbítja a címzetteknek.  
VI.3.3. Az általános címzésű küldeményeket (Polgármesteri Hivatal) a postabontást 
végző Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály, a jegyző részére érkezett 
küldeményeket a jegyző, az önkormányzat részére érkezett küldeményeket a 
polgármester és az alpolgármester bontja és továbbítja a tartalma szerint illetékes 
személyeknek, illetve szervezeti egységnek.  
 
VI.3.4. A bíróságról érkező peres és nem peres eljárásokkal kapcsolatos 
küldeményeket a jogtanácsos, távollétében az aljegyző bontja és továbbítja a 
tartalma szerint illetékes személynek.” 
 

21)  Az SZMSZ VII. fejezete a következők szerint módosul: 
 

„VII.  
A belső ellenőrzés 

 
A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 
15. § (1)-(2) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal az alábbiak szerint rendelkezik a 
belső ellenőrzési kötelezettségről, a belső ellenőrzést végző személyek jogállásának, 
feladatának meghatározásáról. 

VII.1. A belső ellenőrzési kötelezettség 
A szerv köteles megszervezni és gondoskodni – a vonatkozó jogszabályok, valamint az 
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elkészített Belső Ellenőrzési Kézikönyv által meghatározott előírások szerinti – a belső 
ellenőrzésről. 
 
A belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről – az államháztartási 
törvényben meghatározottak szerint – a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. 
 
VII.2. A belső ellenőrzési tevékenységet ellátó személyek jogállása 
A belső ellenőrzési tevékenység a 4. mellékletben meghatározott formában kerül 
megszervezésre. 
A belső ellenőrzést végző személy  

a) a tevékenységét a jegyzőnek közvetlenül alárendelve végzi,  
b) a jelentéseit közvetlenül a jegyzőnek küldi meg.  

A jegyző köteles biztosítani a belső ellenőrök funkcionális (feladatköri és szervezeti) 
függetlenségét, különösen az alábbiak tekintetében: 

a) az éves ellenőrzési terv kidolgozása a kockázatelemzési módszerek alapján és a 
soron kívüli ellenőrzések figyelembevételével, 
b) az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása, 
c) az ellenőrzési módszerek kiválasztása, 
d) következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése. 

 
A belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és a nemzetközi, valamint az 
államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardokkal 
összhangban lévő tanácsadási tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem 
vonható be. 
A belső ellenőrzés függetlenségét biztosító szervezeti felépítést a Belső Ellenőrzési 
Kézikönyv, valamint az SZMSZ szervezeti ábrája tartalmazza. 
 
A belső ellenőrzést végző személy feladatainak maradéktalan ellátása érdekében: 

a) az ellenőrzött szerv vagy szervezeti egység bármely helyiségébe beléphet,  
b) számára akadálytalan hozzáférést kell biztosítani valamennyi irathoz, adathoz és  
informatikai rendszerhez,  
c) kérésére az ellenőrzött szerv, vagy szervezeti egység bármely dolgozója köteles 
szóban vagy írásban információt szolgáltatni 
d) a vizsgálatba szakértő bevonását kezdeményezni. 

A belső ellenőrzést végző személy az ellenőrzött szervnél, vagy szervezeti egységnél: 
a) minősített adatot, üzleti és gazdasági titkot tartalmazó iratokba, az elektronikus 
adathordozón tárolt adatokba és más dokumentumokba is betekinthet, azokról 
másolatot, kivonatot, tanúsítványt kérhet, és  
b) közszolgálati alapnyilvántartást és más dokumentumokat kezelhet a 
jogszabályokban meghatározott adatvédelmi és minősített adatok védelmére 
vonatkozó előírások betartásával. 
 

VII.3. Az ellátandó feladatok 
VII.3.1. A belső ellenőrzési tevékenység során végezendő ellenőrzések 

 
A belső ellenőrzési tevékenység során: 

a) szabályszerűségi-, pénzügyi- és rendszerellenőrzéseket, 
b) teljesítmény-ellenőrzéseket,  
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c) informatikai rendszerellenőrzéseket  
kell végezni. 
 

VII.3.2. A belső ellenőrzést végző személyek munkavégzésének keretei 
A belső ellenőrzést végző személy munkáját: 

a) a vonatkozó jogszabályok,  
b) az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók, 
c) a nemzetközi belső ellenőrzésre vonatkozó standardok, valamint 
d) a Belső Ellenőrzési Kézikönyv  

szerint végzi.” 
 

22)  Az SZMSZ 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
23)  Az SZMSZ módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul 

fennmaradnak.  
 
24)  Az SZMSZ módosítása 2012. március 22-én lép hatályba. 

 
 
Ózd, 2012. március 22.     Dr. Almási Csaba 
                             jegyző 
 
Záradék: 
 
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete  21/2012. (III.22.) határozatával hagyta jóvá. 
 
 
 
Ózd, 2012. március 22.     Fürjes Pál  
                         polgármester 
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1. melléklet a SZMSZ-hez 

A Polgármesteri Hivatal által ellátandó 
alaptevékenységet meghatározó jogszabályok 

Magyarország Alaptörvénye 
2011. évi CVIII. törvény  a közbeszerzésekről 
2011. évi CLXXIX. törvény a  nemzetiségek jogairól 
2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 2012. évi költségvetéséről 
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól  
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 
2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről  
2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról 
2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 
2010. évi CXXXI. törvény a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről 
2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 
2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 
2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről 
2009. évi LX. törvény az elektronikus közszolgáltatásról 
2009. évi LII. törvény  a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az 
elektronikus tértivevényről 
2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint 
az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények 
módosításáról 
2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 
2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról 
2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról 
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól 
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 
2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról 
2000. évi C. törvény a számvitelről 
2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről 
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 
1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről 
1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről 
1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről 
1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről 
1997. évi C. törvény a választási eljárásról 
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 
1996. évi XXV. törvény a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról 
1995. évi XLII. törvény az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről 
1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
1993. évi LXXVIII. törvény   a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
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elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
1993. évi III. törvény  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
1992. évi LXXXIX. törvény   a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási 
rendszeréről 
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
1991. évi XXXIII. törvény egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok 
tulajdonába adásáról 
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 
1990. évi C. törvény a helyi adókról 
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 
368/2011.(XII.31) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról  
78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet az elektronikus aláírás közigazgatási használatához 
kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól 
57/2010. (III. 16.) Korm. rendelet a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek 
foglalkoztatásának támogatásához szükséges költségvetési forrás biztosításáról 
321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének 
engedélyezéséről és ellenőrzéséről 
308/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos 
ügyekben eljáró hatóság kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az egyéni 
vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel összefüggő 
módosításáról 
305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes 
szabályairól 
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 
adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről 
282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, 
valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a 
megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett 
államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól 
239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának 
részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 
228/2009. (X. 16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról 
225/2009. (X. 14.) Korm. rendelet az elektronikus közszolgáltatásról és annak 
igénybevételéről 
224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet a központi elektronikus szolgáltató rendszer 
igénybevevőinek azonosításáról és az azonosítási szolgáltatásról 
223/2009. (X. 14.) Korm. rendelet az elektronikus közszolgáltatás biztonságáról 
222/2009. (X. 14.) Korm. rendelet az elektronikus közszolgáltatás működtetéséről 
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési 
program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, 
kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól 
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 
193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi 
hatósági ellenőrzésről 
94/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet az egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési 
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célokat szolgáló hazai támogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek 
módosításáról 
76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet a területrendezési hatósági eljárásokról 
358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének 
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, 
valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 
221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés 
végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei 
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól 
78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, 
valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 
67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról 
64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
megállapításának részletes szakmai szabályairól 
291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól 
257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan 
gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés 
alkalmazásáról 
255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági 
nyilvántartásokról 
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról 
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 
hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 
245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes 
szabályairól 
226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról 
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a 
szociális foglalkoztatási támogatásról 
104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, 
valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól 
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 
62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának 
szabályairól 
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 
követelményeiről 
305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az 
egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az 
adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról 
248/2005. (XI. 15.) Korm. rendelet az okmányirodák által történő tulajdonilap-másolat 
szolgáltatás szabályairól 
238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról 
180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes 
költségmentesség megállapításáról 
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224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a 
közszolgáltatási szerződésről 
221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól 
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 
261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes 
szülői jogviszony egyes kérdéseiről 
241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és 
hatásköréről 
233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő 
adatkezelésre és a közszolgálati nyilvántartásra vonatkozó szabályokról 
213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről 
191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 
256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi 
területéről 
132/2000. (VII. 14.) Korm. rendelet a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről 
218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről 
245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok 
védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és 
hatásköreiről 
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek 
és személyek által kezelt személyes adatokról 
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról 
7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a külföldiek ingatlanszerzéséről 
38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves 
szennyvízelvezetésről 
9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet a köztisztviselők képesítési előírásairól 
147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon 
nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről 
22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok polgármestereinek és 
jegyzőinek, valamint a köztársasági megbízottak népjóléti igazgatási feladat- és 
hatáskörének megállapításáról 
20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a 
köztársasági megbízottaknak a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, továbbá más 
kulturális tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatásköreiről 
19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének 
megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról 
18/1990. (I. 31.) MT rendelet a víz- és csatornadíjnak a lakások és a nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérlőre való áthárításáról 
6/2003. (III. 7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a 
névviselésről 
49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról 
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61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről 
29/2009. (X. 30.) ÖM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról 
28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díjról 

-.-.- 
 

3.) napirend 
Javaslat a Sajó-Rima EGTC Alapszabály-tervezetének és Egyezmény-tervezetének 

elfogadására 
 
Fürjes Pál elmondja, ez az előterjesztés a Sajó-Rima EGTC Alapszabály-tervezetének és 
Egyezmény-tervezetének elfogadásáról szól. Kérdezi az előterjesztőt, kíván-e szóbeli 
kiegészítést tenni. 
 
Fazekas Zoltán ismerteti az előzményeket. Ózd Város Képviselő-testülete már korábban 
kifejezte csatlakozási szándékát a Sajó-Rima területi együttműködési csoportosuláshoz. 
Ilyen csoportosulást törvény tesz lehetővé, illetve önálló jogi személyiséggé, melynek 
közvetlen működtetésével lehetőség nyílik Európai Uniós források megpályázására és 
azok végrehajtására. A megalakuláshoz szükséges alapszabály-tervezetet és egyezmény-
tervezetet valamennyi alapító város önkormányzatának egységes szerkezetben kell 
elfogadni annak érdekében, hogy benyújtásra kerülhessen a magyar és szlovák irányító 
hatóságokhoz. Amennyiben az EGTC társulás megalakul, lehetőség nyílik 
területfejlesztési stratégiák kidolgozására, olyan infrastrukturális és egyéb gazdasági 
kapcsolatok létrehozására, megpályázására, amely nagymértékben elősegíti a két ország 
határon átnyúló kistérségeinek együttműködését. Az alapító városok: Ózd, Putnok, 
Rimaszombat és Tornalja. Az alapszabály-tervezetben néhány módosítást javasol. A 3.3 
pontban az Elnök jogai közül az eredeti b) pont törlésre kerül, ennek megfelelően a 
sorszámozásban a betűjelzés megváltozik. A 3.4 pont a) alpontjába bekerül az Elnök 
kötelességei közé az összehívja szó, tehát helyesen így hangzik: „összehívja, előkészíti és 
vezeti a Közgyűlés üléseit, gondoskodik a közgyűlési határozatok végrehajtásáról”. A 4.1 
pontban az Igazgató jogai az írásos anyaghoz képest néhány szóval kiegészül. Helyesen: 
„Az Igazgató a Csoportosulás operatív tevékenységét irányító, határozott időtartamra, de 
legfeljebb három évre megválasztott, főiskolai vagy egyetemi végzettségű és európai uniós 
projekt végrehajtásában tapasztalatot szerzett természetes személy. Nyelvismeret 
tekintetében a magyar, szlovák, angol, francia, vagy német nyelv ismerete előnyt jelent.” A 
4.7 pontban a b) alpont törlésre kerül, így értelemszerűen a betűjelzések megváltoznak. A 
4.8 pontban az „Igazgató kötelességei különösen” b) alpontja kiegészül, helyesen: 
„kötelezettségvállalás, amelynek mértékét a Közgyűlés a Csoportosulás jogerős 
bejegyzését követő 90 naptári napon belül külön határozatban rögzítheti”. Kéri a 
Képviselő-testületet, hogy ezekkel a módosításokkal együtt tárgyalja meg és fogadja el az 
előterjesztést.  
 
Fürjes Pál kéri a bizottságok véleményét. 
 
Vitális István közli, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elhangzott módosításokkal 
együtt megtárgyalta az előterjesztést, azt egybehangzóan elfogadta és elfogadásra 
javasolja. 
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Obbágy Csaba az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnökeként elmondja, az 
előterjesztést ők is a módosítások ismeretében tárgyalták, egyhangúlag elfogadták és 
elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek. 
 
Fürjes Pál kéri a képviselőket, a módosítások figyelembevételével szavazzanak a 
határozati javaslatot illetően. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2012. (III.22.) önkormányzati határozata 

a Sajó – Rima EGTC Alapszabály-tervezetének és Egyezmény-tervezetének 
elfogadásáról 

 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyban készült előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület támogatja a Sajó – Rima Korlátolt Felelősségű Európai 
Területi Együttműködési Csoportosulás (a továbbiakban: Sajó – Rima EGTC) 
létrehozását, és abban Ózd Város Önkormányzatának alapítóként történő 
részvételét.  

 
2. A Képviselő-testület jelen határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja a Sajó – Rima 

EGTC Alapszabály-tervezetét, különös tekintettel az abban foglalt finanszírozási 
feltételekre.  

 
3. A Képviselő-testület jelen határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja a Sajó – Rima 

EGTC Egyezmény-tervezetét. 
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csoportosulás 
alapításához szükséges dokumentumokat aláírja, és a csoportosulással kapcsolatos 
döntések tekintetében teljes jogkörrel eljárjon.  

 
 Felelős:  Polgármester 
 Határidő:  azonnal 
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1. melléklet a 22/2012. (III.22.) határozathoz 

 

SAJÓ-RIMA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ  

EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 

 

A L A P S Z A B Á L Y A 
 

Hivatkozva az Európai Parlament és a Tanács által 2006. július 5-én elfogadott, az európai 

területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK számú rendeletre, (a 

továbbiakban: Rendelet), a Magyar Országgyűlés által elfogadott, az európai területi 

együttműködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. Törvényre (a továbbiakban: 

Törvény), valamint a Sajó-Rima Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 

Csoportosulás megalapítását elhatározó Egyezményre (a továbbiakban: Egyezmény), az 

érintett tagok ezúton jogi személyiséggel rendelkező, non-profit gazdálkodó szervezetet hoznak 

létre az alábbiak szerint: 

 

I. Cikkely 

A CSOPORTOSULÁS ELNEVEZÉSE, SZÉKHELYE, TERÜLETE 
 

1. A Csoportosulás elnevezése 

- magyar nyelvű teljes elnevezése: Sajó-Rima Korlátolt Felelősségű Európai Területi 

Együttműködési Csoportosulás, magyar nyelvű rövidített elnevezése: Sajó-Rima ETT; 

- szlovák nyelvű teljes elnevezése: Európske zoskupenie územnej spolupráce Slaná-Rimava s 

ručením obmedzeným, szlovák nyelvű rövidített elnevezése: EZÚS Slaná-Rimava; 

- angol nyelvű teljes elnevezése: Sajó-Rima / Slaná-Rimava European Grouping of Territorial 

Cooperation with Limited Liability, angol nyelvű rövidített elnevezése: Sajó-Rima / Slaná-

Rimava EGTC; 

2. A Csoportosulás létesítő okirat szerinti székhely tagállama Magyarország. A Csoportosulás 

székhely települése: Putnok, címe: 3630 Putnok, Kossuth Lajos út 5. 

3. A Csoportosulás bejegyzéskor meghatározott működési területe az alapító tagok 

közigazgatási területe összesen, amely további tagok csatlakozása során a csatlakozott tagok 

közigazgatási területével bővül. 
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II. Cikkely 

A CSOPORTOSULÁS JOGÁLLÁSA, JOGI SZEMÉLYISÉGE 

  

A Csoportosulás önállóan gazdálkodó non-profit szervezet, amely nyilvántartásba vételével a 

székhely szerinti tagállam által e tekintetben biztosított, teljes körű jogi személyiséget szerez. 

 

III. Cikkely 

A CSOPORTOSULÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS CÉLKITŰZÉSEI  

 

1. A Csoportosulás általános célja, hogy a Rendelet 7. cikkének (2) és (3) bekezdésére 
figyelemmel, határ menti együttműködés keretében, az Európai Unió és/vagy a két érintett 
tagállam pénzügyi forrásainak bevonásával megerősítse a gazdasági és társadalmi 
kohéziót a Csoportosulás tagjai között. 

2. A Csoportosulás különös céljai a működési területén: 

- közös gazdaságfejlesztési, így mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi, szolgáltatási és 

idegenforgalmi tervek, programok készítése és megvalósítása; 

- térségi infrastruktúra és közlekedési rendszerek összehangolt és környezetbarát 

fejlesztése; 

- közös területi tervezés, ezen belül a területhasználatra, a vízgyűjtő területek, felszíni 

vizek, vízbázisok és védett területek használatára és kezelésére vonatkozó tervek 

készítése; 

- területfejlesztés és területrendezés összehangolása, így közös terveken alapuló 

együttes kezelést eredményező, átfogó, részletes akcióprogramok és hatásvizsgálatok; 

- a közintézmények és a társadalmi szervezetek széleskörű, összehangolt 

együttműködése; 

- az oktatási, művelődési, szabadidő, sport, kutatási és innovációs intézmények 

kapcsolatainak és közös tevékenységeinek szélesítése; 

- együttműködés a környezetvédelem, a természetvédelem, az erdészet, a vízügy és a 

katasztrófa-elhárítás területén; 

- az egészségügyi és szociális intézmények közötti együttműködés javítása, társadalmi 

felzárkóztatás, közös tevékenység a tiszta vízért és levegőért. 
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IV. Cikkely 

A CSOPORTOSULÁS FELADATAI 
 

1. A Csoportosulás elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által nyújtott 

társfinanszírozásban, területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket 

megvalósítson.  

2. A Csoportosulás további feladatai: 

 a III. Cikkely 2. pontjában megfogalmazott különös célok megvalósítása programok, 

projektek keretében; 

 biztosítani a célok és feladatok eléréshez, illetve megvalósításához szükséges személyi 

és anyagi feltételek, know-how, valamint adatok, információk szabad áramlását; 

 az Európai Unió által létrehozott intézményi kereteken belül a Csoportosulás 

érdekeinek érvényesítése.  

3. A Csoportosulás a feladatainak ellátása során, a Rendelet és a Törvény rendelkezéseinek 

figyelembevételével, a Csoportosulás tevékenységéből származó jövedelmet kizárólag a 

Csoportosulás céljainak megvalósítására használhatja fel.  

4. A Csoportosulás feladatainak ellátása során alkalmazható munkanyelvek: magyar, szlovák, 

illetve szükség szerint angol. A dokumentumok nyelve: magyar, szlovák, illetve szükség 

szerint angol. A nyelvek közötti rangsorban az első helyen a magyar nyelv, utána a szlovák 

nyelv áll. 

A munkanyelvek, illetve dokumentumok nyelvének rangsora egyes hivatalos eljárásokban: 

a) a székhely szerinti tagállam jóváhagyó és regisztrációs hatóságai előtti eljárás 

hivatalos nyelve a magyar; 

b) egyéb, közigazgatási hatósági eljárások tekintetében az adott tagállam területén 

hivatalosan alkalmazandó nyelv az irányadó. 

5. A Csoportosulás tevékenysége során a különböző nyelvű szövegváltozatokból eredő vita 

esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. 

 

V. Cikkely 

A CSOPORTOSULÁS TAGJAI 
 

1. A Csoportosulás tagjai alapító tagok és csatlakozó tagok lehetnek. 

2. A Csoportosulás alapító tagjai a Csoportosulás jogerős bejegyzése során nyilvántartásba 

vett tagok. A Csoportosulás alapító tagjait és működési területük kiterjedését az Alapszabály 
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1. számú Melléklete tartalmazza.  

3. Új tag a Csoportosuláshoz, annak jogerős nyilvántartásba vételét követően csatlakozhat. A 

Csoportosuláshoz csatlakozó tagokat és működési területük kiterjedését az Alapszabály 2. 

számú Melléklete tartalmazza. 

4. A tagok képviselői a Csoportosulás szerveibe tisztségviselőket választhatnak és tisztségekre 

választhatók. 

5. A tagokat a vonatkozó jogszabályok keretein belül, a Csoportosulás rendeltetésszerű 

működésének elősegítése érdekében jogok illetik, kötelezettségek terhelik. A tagokat 

megillető jogok különösen: kezdeményezési jog, véleményezési jog, tanácskozási jog, 

betekintési jog. A tagokat terhelő kötelezettségek különösen: a csatlakozásra előírt bejelentési 

kötelezettség, a közgyűlés és az esetleges további szervek ülésein történő részvétel, a betétet 

és tagdíjat a X. Cikkely 4. pont szerint előírt összegben, formában a X. Cikkely 3. pontjában 

foglalt határidőre megfizetni. 

6. A tagok jogaikat és kötelezettségeiket, erre felhatalmazott saját képviselőjük útján 

gyakorolják.  

7. Új tag felvételéről, legalább három alapító tag együttes ajánlása alapján a Közgyűlés dönt. 

A Csoportosulás tagja lehet a Sajó-Rima Eurorégió területén működő, a Csoportosulás 

célkitűzéseivel egyetértő, a Rendelet és a Törvény szerint erre jogosult szervezet, amely 

elfogadja a Csoportosulás Egyezményét és Alapszabályát, továbbá kötelezettséget vállal a 

Csoportosulás céljainak megvalósításában való közreműködésre. 

8. A tagsági jogviszony megszűnik, különösen: 

a) a tag kilépésével, 

b) a tag kizárásával.  

9. A tag tárgyév január 1. napjával léphet ki a Csoportosulásból azzal, hogy a vezető szerve 

által, a kilépésről hozott határozatot, a tárgyévet megelőző év szeptember 30. napjáig, írásban 

kell eljuttatnia a Csoportosulás elnökéhez. A kilépés további feltétele, hogy a tag a 

Csoportosulással szemben fennálló tartozásait, így különösen tagdíjhátralékát, a kilépésről 

szóló határozat elnök általi kézhezvételét követő 15 naptári napon belül maradéktalanul 

rendezze. E tartozás rendezésének elmaradása esetén, a kilépő tag feltétel nélkül és 

visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy jelen pont szerint fennálló tartozását a 

Csoportosulás inkasszó útján, a kilépő tag számlavezető pénzintézetétől beszedje. 

10. Kizárási oknak minősülhet különösen, ha a tag tevékenységével vagy magatartásával a 

Csoportosulás céljainak megvalósulását veszélyezteti, illetve az adott évi tagdíj-befizetési 
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kötelezettségét, hat hónapi mulasztást követően, a tagdíjhátralék rendezésére vonatkozó 

írásbeli elnöki felszólításban kitűzött 30 naptári napos határidő eltelte után sem teljesíti, vagy 

a betét teljes összegének befizetését a Csoportosulás jogerős bejegyzésétől, illetve tagsági 

regisztrációtól számított 30 naptári napon belül elmulasztja, és e mulasztását az írásbeli elnöki 

felszólítást követő 30 naptári napon belül sem teljesíti.   

11. A tagkizárást az ok megjelölésével bármely tag kezdeményezheti. A kizárásról a 

Közgyűlés határozatban dönt. A kizárásról rendelkező közgyűlési határozat ellen a tag 

jogorvoslattal élhet a székhely szerinti regisztrációs hatóság előtt. 

 

VI. Cikkely 

A CSOPORTOSULÁS LÉTREHOZÁSA 

 

1. A Csoportosulás létrehozására a Törvény szabályai alkalmazandók. A Csoportosulás 

létrehozása a Rendelet 4. cikkével összhangban történik. 

2. A Csoportosulás tagjai az alapítás során, a szükséges dokumentumok eljuttatása mellett, a 

Csoportosulásban való részvételi szándékukról értesítik saját tagállamukat, s kérik egyúttal a 

szükséges jóváhagyások megadását.  

3. Az alapító tagok részvételét biztosító jóváhagyások jogerőre emelkedését követően a 

Csoportosulás nyilvántartásba vételét Magyarország Fővárosi Törvényszéke végzi.  

4. A Csoportosulás a működését, Magyarország Fővárosi Törvényszéke nyilvántartásba 

vételről szóló határozatának jogerőre emelkedése napjától kezdheti meg. Ezzel együtt a 

Csoportosulás gondoskodik a Rendeletben előírt közzétételről és tájékoztatásról. 

5. A Csoportosulás a létrehozásával kapcsolatos ügyekben választott képviselő, illetve jogi 

képviselő útján jár el. 

6. A Csoportosulás a törvényszéki nyilvántartásba vétel napjától határozatlan ideig működik. 

Az Alapszabály módosításával, a Rendelet előírásaival összhangban (4. és 5. cikkely) a 

működési időtartam határozott idejűre változtatható. 

 

VII. Cikkely 

A CSOPORTOSULÁS SZERVEI, TISZTSÉGVISELŐK  
 

1. A Csoportosulás állandó szervei: Közgyűlés, Igazgató, Felügyelő Bizottság. Létrehozható 

egyéb szervei: Szakmai Bizottságok. 

2. A Csoportosulás tisztségviselői: Elnök, Társelnök, a Felügyelő Bizottság tagjai.  
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3. További szervek létrehozása, illetve tisztségviselők megválasztása a taglétszám változása, 

valamint a feladatok ellátása és a működés hatékonyságának vizsgálata alapján bármely tag 

által kezdeményezhető. 

 

 

VIII. Cikkely 

 

A CSOPORTOSULÁS SZERVEINEK MŰKÖDÉSI RENDJE, HATÁSKÖRE 
 

1. A Csoportosulás szerveinek és tisztségviselőinek tevékenysége meghatározott működési 

rend és szabályozott hatáskör alapján történik. 

 

2. Közgyűlés 

 

2.1 A Csoportosulás legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés. 

2.2 A Közgyűlés a Csoportosulás alapító és csatlakozó tagjait jogszerűen képviselő személyek 

összességéből áll.   

2.3 A Közgyűlés a döntéseit a tagok szabályszerűen jelenlévő képviselőinek többségi 

szavazatával hozza meg, kivéve a minősített, háromnegyedes szavazattöbbséggel hozott 

döntéseket, vagy azokat az eseteket, ahol a jogszabály értelmében egyhangú döntés 

meghozatala szükséges. Egyhangú döntés meghozatala szükséges különösen az Egyezmény 

bármely módosításához és az Alapszabály lényegi módosításait érintő kérdésekben. Az 

Alapszabály lényegi módosításainak azokat kell tekinteni, amelyek közvetve vagy 

közvetlenül az Egyezmény módosításával járnak.  

2.4 A Közgyűlés hatáskörébe tartozó azon kérdések, amelyek esetében minősített, háromnegyedes 

szavazattöbbség szükséges: 

a) döntés a tag felvételéről és a tag kizárásáról; 

b) döntés az Elnök, Társelnök megválasztásáról, visszahívásáról; 

c) döntés az Igazgató megválasztásáról, visszahívásáról, javadalmazásának 

megállapításáról; 

d) döntés a szakmai bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztásáról, visszahívásáról; 

e) a Csoportosulás fejlesztési tervének elfogadása; 

f) a Csoportosulás jogutód nélküli megszűnésének elhatározása; 

g) minden egyéb olyan kérdés, melyet az Alapszabály, illetve a Csoportosulás 
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tekintetében alkalmazandó egyéb szabályozások ide sorolnak. 

2.5 A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább kétszer, rendes ülés formájában össze 

kell hívni. 

2.6 A Csoportosulás éves beszámolójának elfogadásáról a Közgyűlés a számviteli törvényben 

foglaltak betartásával köteles gondoskodni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az 

adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli 

jelentésének ismeretében határozhat.  

2.7 A Közgyűlés tagjai egyenlő értékű szavazati joggal rendelkeznek. 

2.8  A közgyűlésen a tagot legfőbb szervének vezetője, illetve az általa meghatalmazott személy 

képviseli. Nem lehet meghatalmazott az Elnök, a Társelnök, az Igazgató és a Felügyelő Bizottság 

tagjai. A meghatalmazást szükség szerint közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell 

foglalni. 

2.9 A Csoportosulás működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos közgyűlés 

nyilvános, de a Közgyűlés indokolt esetben, így különösen üzleti érdekből és személyiségi 

jogok védelme érdekében zárt ülést rendelhet el. A zárt ülésen hozott határozatokat a 

nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni.  

2.10 A közgyűlésre a tagokat a közgyűlés helyének, időpontjának és napirendjének megjelölése 

mellett, a napirendi pontokhoz készült előterjesztéseket és azok mellékleteit is csatolva az 

Elnök hívja össze. A meghívó elküldése és a közgyűlés napja között legalább 8 naptári napnak kell 

eltelnie. A meghívó elküldésével egyidejűleg a meghívót közzé kell tenni a Csoportosulás 

honlapján is. 

2.11 Rendkívüli ülés esetén a meghívónak az ülést megelőző munkanapon 12 óráig kell 

megérkeznie a tagokhoz. A rendkívüli ülésen új napirendi pontot felvenni nem lehet. 

2.12 A Közgyűlés határozatképes, amennyiben a közgyűlés helyszínén, a tagok legalább fele 

és egy fő szabályszerűen képviselve van. Ha a Közgyűlés fentiek szerint nem volt 

határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben, a 

tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A határozatképtelenség miatt újra összehívásra 

kerülő közgyűlés helyét és időpontját az eredeti közgyűlési meghívóban kell jelezni, egyúttal 

fel kell tüntetni, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napirendi pontjai 

tekintetében, a megjelentek által képviselt létszámtól függetlenül határozatképes. Ez esetben, a 

fentiekben írt 8 naptári napos időköz megtartása nem kötelező. 

2.13 A Közgyűlés határozathozatalában, illetve a közgyűlési határozat meghozatalában – a 

Csoportosulást érintő döntéshozatala során – nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek 

meghatározó befolyással rendelkező tagja, vagy ilyen tagjának közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) 
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pont), élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján: 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a Csoportosulás cél szerinti juttatásai keretében a bárki által igénybe 

vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 

2.14 A közgyűlésekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv formai és tartalmi 

szabályaira a székhely szerinti tagállamban általánosan elfogadott szabályok az irányadók, de 

legalább tartalmaznia kell: 

a) a képviselt tagok nevét, székhelyét, valamint megjelent és szavazati joggal rendelkező 

képviselőjük nevét (jelenléti ív); 

b) a napirend szerint tárgyalt kérdések rövid összefoglalását (a napirendi pontokhoz 

készült előterjesztéseket és azok mellékleteit a Csoportosulás székhelyén megőrzött 

eredeti jegyzőkönyvhöz kell csatolni); 

c) az elfogadott határozatok pontos szövegét, az évszámmal tört sorszámot is feltüntetve; 

valamint a leadott szavazatok számát és ezek arányát („igen”; „nem”; „tartózkodás” 

szerint); 

d) az ülésen elhangzottak lényegét, a hozzászólók nevének feltüntetésével. 

2.15 A jegyzőkönyvet az Elnök, a közgyűlésen jelen levő, hitelesítőnek megválasztott tag, 

valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. A határozatokat 8 naptári napon belül be kell vezetni a 

Határozatok Könyvébe.  

2.16 A határozatokat, a közgyűlést követő 15 naptári napon belül, elektronikus úton és papíralapon 

kell közölni a tagokkal és egyéb érintettekkel. Ennél rövidebb határidőt akkor köteles a 

Csoportosulás teljesíteni, amennyiben azt a hozott határozat jellege megköveteli. Ezzel egyidejűleg a 

Csoportosulás honlapján is közzé kell tenni legalább a meghozott határozatok szövegét. 

2.17 A Csoportosulás működésével kapcsolatosan keletkezett és a Csoportosulás székhelyén 

őrzött iratokba a Csoportosulás Igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján, a Csoportosulás 

hivatalos munkaidejében bárki betekinthet, és saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett 

iratokba történt betekintés iránti kérelem érkezhet telefonon, írásban, telefaxon, e-mail-en. Az 

Igazgató a betekintési kérelmet a kérelem tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül 

köteles teljesíteni. Az Igazgató, akadályoztatása esetén köteles a betekintést biztosító helyettesről 

gondoskodni. 

2.18 A Csoportosulás éves beszámolója nyilvános és megtekinthető. Közzétételének kötelező 

helye és ideje a X. Cikkely 8. pontja szerinti. A Csoportosulás éves beszámolójának kivonatát 
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a Csoportosulás honlapján is közzé kell tenni. 

 

3. Elnök, Társelnök 

 

3.1 A Közgyűlés vezető tisztségviselői az Elnök és a Társelnök, akiket a Közgyűlés tagjai maguk 

közül választanak. Az Elnök és a Társelnök a 3.3 – 3.6 pontokban foglalt jogok és kötelezettségek 

figyelembevételével végzik tevékenységüket.  

A Közgyűlés mindenkori Elnöke magyar állampolgárságú, míg mindenkori Társelnöke szlovák 

állampolgárságú.  

3.2 Az Elnök és a Társelnök megbízatása kettő-kettő éves időtartamra szól. Megbízatásuk lejártakor 

újraválaszthatók. 

3.3 Az Elnök jogai különösen: 

a) aláírja a Csoportosulás alapdokumentumait; 

b) a Közgyűlés nevében munkáltatói, utalványozási jog gyakorlása az Igazgató felé; 

c) képviseli a Csoportosulást tagállami, illetve uniós szervek, szervezetek előtt; 

d) irányítja a létrehozott szakmai bizottságok munkáját, beszámoltatja azok elnökeit; 

e) amennyiben az Igazgató tisztsége megszűnik, az új Igazgató megválasztásáig teljes 

körűen és teljes jogkörrel irányítja a Csoportosulás munkáját. 

3.4 Az Elnök kötelességei különösen: 

a) összehívja, előkészíti és vezeti a Közgyűlés üléseit, gondoskodik a közgyűlési 

határozatok végrehajtásáról; 

b) gyakorolja mindazon jogokat az Igazgató fölött, amelyek nem tartoznak a 

Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe; 

c) ellátja azokat a feladatokat, melyeket a Közgyűlés a hatáskörébe utal. 

3.5 A Társelnök jogai különösen: 

a) a szakmai munka elmélyítése érdekében, az Elnökkel egyeztetett módon, nemzetközi 

szakmai kapcsolatokat kezdeményez, ápol és fejleszt; 

b) teljes jogkörrel helyettesíti az Elnököt, annak akadályoztatása esetén. 

3.6 A Társelnök kötelességei különösen: 

a) együttműködik az Elnökkel a Közgyűlés általános tevékenységének irányításában;  

b) a szakmai munka elmélyítése érdekében elvégzett munkájáról, egyeztetett módon 

beszámol az Elnöknek; 

c) az Elnök helyettesítése tekintetében kötelességei megegyeznek az Elnök 

kötelességeivel.  
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3.7 Az  elnöki és társelnöki tisztség betöltése megszűnik: 

a) a megbízatási időszak leteltével, 

b) a tisztségről való írásbeli lemondással, legkorábban a lemondó nyilatkozat dátumát 

követő legközelebbi Közgyűlés napján kivéve, ha a Közgyűlés rendkívüli ülésén 

másképpen nem dönt; 

c) a tisztségből való visszahívással, 

d) a Csoportosulás megszűnésével, 

e) halállal, vagy holttá nyilvánítással. 

3.8 Az Elnököt, illetve a Társelnököt a Közgyűlés visszahívja: (Megj.:az alpontok kb. uazok, mint az 

Igazgatónál) 

a) ha tevékenysége a Rendelet, a Törvény, az Alapszabály, egyéb vonatkozó jogszabályok, 

szerződések, vagy nyilatkozatok előírásaiba ütközik és e magatartásával a Közgyűlés 

felszólító határozata ellenére sem hagy fel; 

b) ha több mint hat, egymást követő hónapon keresztül nem látja el érdemben tisztségét; 

c) ha olyan tevékenységet folytat, mellyel megszegi a versenytilalmat, így különösen 

saját nevében vagy saját számlájára olyan üzleteket köt, amelyek összefüggnek a 

Csoportosulás tevékenységével, vagy egyébként más személyek felé, a Csoportosulás 

érdekeit sértő, jogosulatlan közvetítő tevékenységet folytat. 

3.9 Az Elnököt, illetve a Társelnököt a Közgyűlés visszahívhatja: 

a) ha orvosi szakvélemény szerint egészségügyi okokból nem képes több mint hat, egymást 

követő hónapig ellátni tisztségét,  

b) ha a Felügyelő Bizottság vagy a Csoportosulás valamely tagja erre egyéb indokolt, a 

Közgyűlés által elfogadott javaslatot tesz. 

 

4. Igazgató 

 

4.1 Az Igazgató a Csoportosulás operatív tevékenységét irányító, határozott időtartamra, de 

legfeljebb három évre megválasztott, főiskolai vagy egyetemi végzettségű és európai uniós 

projekt végrehajtásában tapasztalatot szerzett természetes személy. Nyelvismeret tekintetében 

a magyar, szlovák, angol, francia, vagy német nyelv ismerete előnyt jelent. 

4.2 A Csoportosulás igazgatóját a Közgyűlés választja meg. 

4.3 Az Igazgató a Csoportosulás ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható 

fokozott gondossággal, a Csoportosulás érdekeinek elsődleges figyelembe vételével köteles 

ellátni. A vonatkozó jogszabályok, az Alapszabály, illetve az ügyvezetés kötelezettségeinek 
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felróható módon történő megszegésével a Csoportosulásnak okozott károkért, a Csoportosulással 

szemben, a székhely szerinti tagállam vonatkozó szabályai szerint felel. 

4.4 Az igazgatói feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye. 

4.5 Az Igazgató hatáskörébe tartozik minden olyan feladat, amelyet a Csoportosulásra 

vonatkozó szabályok nem utalnak a Csoportosulás más szerveinek hatáskörébe.  

4.6 Az Igazgató általános feladata a vonatkozó jogszabályokban, az Alapszabályban és a 

szakmai követelményekben meghatározottak szerint, a Csoportosulás hosszú távú stabil 

gazdálkodásához szükséges feltételek megteremtése, valamint a cél szerinti hatékonyság 

folyamatos biztosítása. 

4.7 Az Igazgató jogai különösen: 

a) a Csoportosulás teljes jogi, szakmai, pénzügyi és adminisztratív jellegű vezetése;  

b) a Csoportosulás képviselete a tagországok, az Európai Unió, valamint harmadik 

országok intézményei felé; 

c) a Csoportosulás alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása, a 

személyzeti ügyek irányítása, így különösen a személyfelvételi eljárásokkal, 

munkaszerződésekkel kapcsolatos tevékenység a IX. Cikkelyben foglaltak szerint. 

4.8 Az Igazgató kötelességei különösen: 

a) a Csoportosulás cél szerinti feladatainak végrehajtása;  

b) kötelezettségvállalás, amelynek mértékét a Közgyűlés, a Csoportosulás jogerős 

bejegyzését követő 90 naptári napon belül, külön határozatban rögzíti; 

c) a Csoportosulás szükség szerinti bővítésének koordinálása, a megfelelő 

dokumentumok kidolgozása, kidolgoztatása; 

d) a Közgyűlés üléseinek előkészítésében és a meghozott határozatok végrehajtásában 

való közreműködés;  

e) a Munkaszervezet által a közgyűlési döntés-előkészítéshez megfogalmazott 

beszámolók, jelentések összegyűjtése; az összesített időközi és végleges beszámolók 

elkészítése, évente kétszer beszámoló készítése saját elvégzett munkájáról a 

Közgyűlés felé, valamint havi rendszerességgel tájékoztató az Elnök felé; 

f) a Csoportosulás projektjeinek pénzügyi és fizikai teljesüléséhez szükséges ellenőrző 

folyamat (monitoring), valamint a Csoportosulás környezethez való 

alkalmazkodásának eredményességét figyelemmel kísérő, azt biztosító folyamat 

(kontrolling) létrehozása, működtetése; 

g) a Csoportosulást érintő beszerzések és beruházások irányítása és felügyelete;  

h) partneri kapcsolatok építése, érdekérvényesítési tevékenység; 
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i) a Csoportosulás könyveinek szabályszerű vezetése; 

j) a hatályos jogszabályok szerint, a Csoportosulásra vonatkozó bejelentési és 

nyilvánosságra hozatali kötelezettségek teljesítése. 

4.9 Az Igazgató részéről – a 4.8 b) pontban foglalt esetleges eltéréssel - a cégjegyzés oly 

módon történik, hogy a Csoportosulás előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá 

egyedül, önállóan írja a nevét. 

4.10 Az Igazgató legfeljebb három gazdasági társaságnál, illetve gazdálkodó szervezetnél tölthet be 

olyan tisztséget, amely tisztségek a Csoportosulásnál betöltött Igazgatói munkakörének érdemi 

ellátását nem befolyásolják, illetve akadályozzák. Új tisztségének elfogadásától számított 15 

naptári napon belül, azon szervezeteket, amelyeknél már ilyen tisztséget betölt, írásban köteles 

tájékoztatni. 

4.11 Az Igazgató nem lehet vezető tisztségviselő a Csoportosulással azonos tevékenységet is 

végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha ehhez a Közgyűlés hozzájárul. A Közgyűlés e 

tekintetben általános, vagy egyedi hozzájárulást adhat, azonban általános körű hozzájárulás 

megadása esetén az erre vonatkozó határozatban rögzíteni kell azon tevékenységi köröket, 

melyekre a hozzájárulás hatálya kiterjed. 

4.12 A Csoportosulás Igazgatóját érintő, vonatkozó jogszabályok által tartalmazott kizáró okok 

fent nem állásáról az Igazgató a vele kötött szerződésben köteles nyilatkozni. 

4.13 Az Igazgató nem szerezhet részesedést a Csoportosulás tevékenységével azonos 

tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha ehhez a Közgyűlés 

kifejezetten hozzájárul. A Közgyűlés e kérdéskörben általános vagy egyedi hozzájárulást adhat, 

azonban általános körű hozzájárulás megadása esetén az erre vonatkozó döntésben rögzíteni kell 

azokat a tevékenységi köröket, melyekre a hozzájárulás hatálya kiterjed. 

4.14 A Csoportosulás Igazgatója és közeli hozzátartozója a Csoportosulásnál a Felügyelő 

Bizottság tagjává, valamint könyvvizsgálóvá nem választható. 

4.15 A Csoportosulás az Igazgatót, valamint közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

4.16 Az igazgatói tisztség betöltése megszűnik: 

a) a megbízatási időtartam lejártával, 

b) visszahívással,  

 c) bizalomvesztéssel az Elnök, vagy bármely tag javaslatára; 

 d) tisztségről lemondással, 

e) törvénysértő tevékenység, illetve mulasztás, továbbá bűncselekmény elkövetésének 

jogerős bírósági ítéletben történő megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a 
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napján; 

f) a Csoportosulás megszűnésével.  

g) halállal, vagy holttá nyilvánítással. 

4.17 Az Igazgatót a Közgyűlés visszahívja: 

a) ha tevékenysége a Rendelet, a Törvény, az Alapszabály, egyéb vonatkozó jogszabályok, 

szerződések, vagy nyilatkozatok rendelkezéseivel ellentétes, és e magatartásával a 

Közgyűlés Elnökének írásbeli felszólítása ellenére sem hagy fel; 

b) ha több mint három, egymást követő hónapon keresztül nem látja el érdemben 

tisztségét; 

c) ha olyan tevékenységet folytat, mellyel megszegi a versenytilalmat, így különösen 

saját nevében vagy saját számlájára köt olyan üzleteket, melyek összefüggnek a 

Csoportosulás tevékenységével, vagy más személyek felé a Csoportosulás érdekeit 

sértő, jogosulatlan közvetítő tevékenységet folytat. 

4.18 Az Igazgatót a Közgyűlés visszahívhatja: 

a) ha orvosi szakvélemény szerint egészségügyi okokból nem képes több mint három, 

egymást követő hónapig ellátni tisztségét,  

ha a Felügyelő Bizottság vagy a Csoportosulás valamely tagja erre javaslatot tesz. 

4.19 Az Igazgató írásban nyújthatja be lemondását a Közgyűlésnek. Az Igazgató megbízatása az 

írásbeli lemondás kézbesítését követő 60. naptári napon szűnik meg kivéve, ha a Közgyűlés ezen 

időtartamon belül más időtartamot nem hagy jóvá. 

4.20 Az Igazgató tisztségének megszűnése esetén, a megszűnés napjától számított legkésőbb 

60 naptári napon belül össze kell hívni a Közgyűlést, és új Igazgatót kell választani. 

 

5. Felügyelő Bizottság 

 

5.1 A Csoportosulás három tagból álló Felügyelő Bizottságot működtet. A Felügyelő Bizottságba az 

alapító tagok (a székhelytelepülés kivételével, amely nem delegál tagot), egy-egy tagot delegálnak.  

5.2 A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása határozatlan időtartamra szól azzal, hogy 

megbízatási időtartama, az 5.12 pontban foglalt esetet kivéve, csak a tevékenységük időtartamába 

eső utolsó üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadását követő nappal szűnhet meg.  

A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatóak. 

5.3 A Felügyelő Bizottság tagjává megválasztott személy, új tisztségéről, annak elfogadásától 

számított tizenöt naptári napon belül köteles azokat a szervezeteket, amelyeknél felügyelő 

bizottsági tagságot már betölt, írásban tájékoztatni. E tájékoztatás mellett a Csoportosulást is 
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köteles értesíteni e tisztségek betöltéséről. 

5.4 A felügyelő bizottsági tagság a taggá választással és a tagságot elfogadó nyilatkozat aláírásával 

jön létre.  

5.5 A Felügyelő Bizottság testületként jár el. 

5.6 A Felügyelő Bizottság tagjai sorából magyar állampolgárságú elnököt választ. Tagjai 

személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs. Határozatképességéhez az összes tag 

jelenléte szükséges. Határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza. 

5.7 A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A Felügyelő Bizottság szükség 

szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. További ülés összehívását az ok, a cél és a napirendi 

pontok megjelölésével a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti az elnöknél, 

aki a kezdeményezés kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül köteles intézkedni a 

Felügyelő Bizottság ülésének harminc naptári napon belül történő összehívásáról. Ha az elnök a 

kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 

5.8 A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amely ügyrendet, annak 

elfogadását követő legközelebbi Közgyűlés hagy jóvá. 

5.9 Ha a Közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket 

nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi 

felügyeletet ellátó, székhely szerint illetékes szervet. 

5.10 A felügyelő bizottsági tagsággal kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályok fent nem 

állását a tagok az elfogadó nyilatkozat aláírásával tanúsítják. 

5.11 A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:  

a) a megbízatási időszak leteltével, vagy a Csoportosulás megbízatási időszak alatti 

megszűnésével,  

b) a tisztségről való lemondással, 

c) visszahívással, 

d) halállal, vagy holttá nyilvánítással. 

5.12 A Felügyelő Bizottság tagja a Közgyűlésnek benyújtott írásbeli nyilatkozattal mondhat le 

tisztségéről. Ilyen esetben a felügyelő bizottsági tagság a Közgyűlésnek benyújtott írásbeli 

nyilatkozat kézbesítését követő 60. naptári napon szűnik meg, kivéve, ha a Közgyűlés ezen 

időtartamon belül más időtartamot nem hagy jóvá. A lemondott felügyelő bizottsági tag - 

Csoportosulással fennállott jogviszonya alatti tevékenységéből adódó - felelősségét a 

lemondás ténye nem zárja ki. 

5.13. A Felügyelő Bizottság tagját a Közgyűlés visszahívja: 

a) ha tevékenysége a Rendelet, a Törvény, az Alapszabály, egyéb vonatkozó jogszabályok, 
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illetve elfogadó nyilatkozata előírásaiba ütközik, illetve magatartásával a Közgyűlés 

Elnökének írásbeli felszólítása ellenére sem hagy fel; 

b) ha több mint hat egymást követő hónapon keresztül nem látja el tisztségét,  

c) ha olyan tevékenységet folytat, melynek révén a Csoportosulásnál betöltött felügyelő 

bizottsági tagságából adódó befolyásával visszaélve saját vagy más személy részére 

üzletet szerez, illetve köt, vagy egyébként más személyek felé a Csoportosulás 

érdekeit sértő, jogosulatlan közvetítő tevékenységet folytat. 

5.14 A Felügyelő Bizottság tagját a Közgyűlés visszahívhatja: 

a) ha orvosi szakvélemény szerint egészségügyi okokból nem képes egymást követő hat 

hónapon át ellátni tisztségét,  

b) ha a Felügyelő Bizottság vagy a Csoportosulás valamely tagja erre egyéb indokolt 

javaslatot tesz és azt a Közgyűlés elfogadja. 

5.15 A felügyelő bizottsági tagság megszűnése esetén, a megszűnés napjától számított 

legkésőbb 60 naptári napon belül össze kell hívni a Közgyűlést, és az 5.1 pont szerinti létszám 

fenntartása érdekében új felügyelő bizottsági tagot kell választani. 

 

6. Szakmai Bizottságok 

 

6.1 A Csoportosulás gazdasági, humán és szükség szerinti más témakörben szakmai 

bizottságokat hozhat létre. 

6.2 A szakmai bizottságok maguk fogadják el ügyrendjüket és határozzák meg részletes 

tevékenységüket. 

6.3 A szakmai bizottságok elnökeit és tagjait – bizottságonként legalább három és legfeljebb 

öt tagot- a közgyűlési tagok javaslata alapján, a Közgyűlés választja meg. 

 

IX. Cikkely 

MUNKASZERVEZET,  

SZEMÉLYFELVÉTELI ELJÁRÁSOK 

 

1. A Csoportosulás a feladatait székhelyén, saját Munkaszervezet útján látja el.  

2. A Munkaszervezet alkalmazottai tekintetében az Igazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat, 

irányítja a személyzeti ügyeket, így különösen a személyfelvételi eljárásokkal kapcsolatos 

megállapodásokat, munkaszerződéseket. 
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3.  A Munkaszervezet feladatai különösen: 

a) összeállítja a Csoportosulás költségvetését, és végzi annak teljes pénzügyi 

gazdálkodását;  

b) vezeti a tagi és egyéb nyilvántartásokat; archiválja a Csoportosulás dokumentumait; 

c) előkészíti a Csoportosulás testületi szerveinek üléseit; 

d) elkészíti a Közgyűlés által jóváhagyott szakmai és pénzügyi terveket; 

e) nyilvántartja a Csoportosulás szervei által jóváhagyott határozatokat; 

f) kapcsolatot tart a Csoportosulás tagjaival, szerveinek, valamint a hazai és nemzetközi 

partnerszervezetek képviselőivel; 

g) koordinálja a Csoportosulás honlapjának szerkesztését, biztosítva annak hatékony 

működését; 

h) szervezi a Csoportosulást érintő szakmai programok, konferenciák és szakmai 

tanulmányutak feladatait; 

i) koordinálja a Csoportosulást érintő, külső megbízás alapján végzett tevékenységeket; 

j) intézi a tagdíjfizetéssel kapcsolatos ügyeket; 

k) elvégzi az összes, a Közgyűlés által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.  

4. A Munkaszervezet éves költségvetéséről a Közgyűlés dönt.  

5. Egyéb, külső Munkaszervezet létrehozása, a Csoportosulás feladatellátásának fejlesztése és 

a működés hatékonyságának vizsgálata alapján, bármely tag által kezdeményezhető. 

6. A Csoportosulásnál elsődlegesen az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára, 

esetlegesen harmadik ország állampolgára foglalkoztatható.  A foglalkoztatás állandó jelleggel 

munkaviszonyban, eseti jelleggel megbízási és/vagy vállalkozási jogviszonyban történhet.  

7. Az Igazgató foglalkoztatása, a jelen fejezetben foglalt alapelvek és felvétel során elvárt 

feltételek figyelembevételével, az Alapszabályban foglalt külön szabályozás és az Igazgatóval 

kötött szerződés rendelkezései szerint történik. 

8. Semmiféle feladat, illetve pozíció nem tartható fenn valamely tagállam állampolgárai 

számára. 

9. A Csoportosulás személyfelvételi eljárásai során az alábbi alapelveket kell szem előtt 

tartani: 

a) szervezeti hatékonyság: a Csoportosulás cél szerinti hatékonyságának szem előtt 

tartása; 

b) átláthatóság: folyamatok ellenőrizhetősége, dokumentumokhoz való hozzáférhetőség; 

c) szakmai etika: közösség iránti elkötelezettség, tárgyilagos és részrehajlás nélküli 

munkavégzés; 
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d) esélyegyenlőség: faji, politikai, világnézeti vagy vallási meggyőződésre, nemre vagy 

nemi hovatartozásra való megkülönböztetés nélküli egyenlő bánásmód, beleértve a 

személyek szabad mozgásáról szóló uniós szabadságelv érvényesülését; 

e) többnyelvűség: képesség a Csoportosulás tagjai szerinti összes tagállammal való 

szóbeli és írásbeli kommunikációra, továbbá legalább egy közös munkanyelv 

használata a szervezeten belül; 

f) környezetvédelem: környezettudatos magatartás meghonosítása a szervezeten belül. 

10. A Csoportosulás által foglalkoztatott természetes személyekre vonatkozó részletes jogokat 

és kötelezettségeket a velük kötött szerződések tartalmazzák. Az ellátott feladatok 

sajátosságaira tekintettel, a szerződések tartalma egymástól eltérhet.  

11. A szerződések tartalmára elsődlegesen a székhely tagállam vonatkozó jogszabályai, illetve 

eljárásrendjei irányadóak. 

12. A Csoportosulásnál foglalkoztatott természetes személyekkel szemben elvárt feltételek: 

a) az Európai Unió valamely tagállamának, illetve harmadik országnak az 

állampolgáraként, az állampolgári jogok maradéktalanul megilletik; 

b) az állampolgársága szerinti tagállamban, illetve országban reá nézve előírt minden 

kötelezettségnek úgy tett eleget, hogy az nem akadályozza a Csoportosulásnál történő 

foglalkoztatását; 

c) megfelel a feladata ellátásához szükséges erkölcsi követelményeknek; 

d) megfelel a Csoportosulás által, az adott feladat ellátásához előírt képesítési 

feltételeknek, munkahelyi tapasztalatoknak; 

e) orvosi vizsgálat alapján fizikailag alkalmas a feladat ellátására;  

f) a felvételi eljárás során tanúbizonyságot tesz az Európai Unió egyik hivatalos 

nyelvének a feladat ellátásához szükséges szóbeli és írásbeli ismeretéről, illetve 

feladatától függően egy további ország hivatalos nyelvének szükséges szintű 

ismeretéről; 

13. A személyfelvételi eljárás során az Igazgató jogosult arról dönteni, hogy a jelentkezők 

közül melyik személyt alkalmazza.  A felvételt nyert jelentkezőre vonatkozó feltételek 

teljesülését, a nyilatkozathoz köthető feltételek esetében a felvételt nyert jelentkező 

nyilatkozata, egyéb tekintetben a csatolt dokumentumokkal az Igazgató igazolja. 

14. A Csoportosulás közgyűlése személyzeti szabályzat létrehozásáról dönthet.  
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X. Cikkely 

A CSOPORTOSULÁS VAGYONA, A TAGOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA  

 

1. A Csoportosulás vagyona lehet különösen: 

a) a tagok pénzügyi hozzájárulása betét, tagdíj, önrész, vagy egyéb célú hozzájárulás 

utalás, készpénz formájában; 

b) ingó és ingatlan vagyon; 

c) vagyoni értékű jog; 

d) követelés; 

2. A Csoportosulás induló vagyonát a Csoportosulás tevékenységének megkezdése után, az 

alapító tagok által befizetett betétek (hozzájárulás) összértéke adja. A betétek nagysága 

tagonként 250 €, azaz kettőszázötven euro. A csatlakozó tagok ugyancsak kötelesek a jelen 

pont szerinti betét befizetésére.  

A betét összegének befizetése a Csoportosulás, illetve az új tag jogerős nyilvántartásba 

vételének napjától számított 30 naptári napon belül esedékes. 

3. A Csoportosulás éves működési költségeihez a Csoportosulás tagjai tárgyév március 31. 

napjáig (az alapítás évében a jogerős nyilvántartásba vételtől számított 60 naptári napon 

belül), bankszámlára utalás, vagy pénztári befizetés útján, tagdíj formájában járulnak hozzá.  

4. A tagdíj összege az alapítás évében, tagonként 1 000 €, azaz egyezer euro. A második évtől 

kezdődően a tagdíj összegét a tárgyévben megtartott első Közgyűlés határozza meg.  

5. A Csoportosulás további lehetséges bevételei, különösen: 

a) uniós és tagállami szintű támogatás, pályázat útján elnyert pénzeszközök; 

b) a Csoportosulás céljait nem veszélyeztető, vállalkozási tevékenységből származó 

bevételek; 

c) egyéb támogatások, illetve adományok; 

d) rendezvények, kiadványok bevételei; 

6. A Csoportosulás tagjai tekintetében alkalmazásra kerülő számviteli és költségvetési 

szabályok vonatkozásában a Rendeletben foglaltak, valamint a székhely szerinti tagállam 

vonatkozó jogszabályainak rendelkezései az irányadóak. 

7. A Csoportosulás első üzleti éve a nyilvántartásba vételi évvel kezdődik, és ugyanezen év 

december 31. napjával zárul. A továbbiakban az üzleti év azonos a naptári évvel. 
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8. Az adott üzleti év mérlegfordulójától számított 150 naptári napon belül a Csoportosulás 

beszámolóját közzé kell tenni a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos 

Értesítőben. 

 

XI. Cikkely 

A CSOPORTOSULÁS TAGJAINAK PÉNZÜGYI FELELŐSSÉGE 

 

1. A Csoportosulás elsődlegesen teljes vagyonával felel kötelezettségeiért. 

2. Amennyiben a Csoportosulás vagyona nem elegendő kötelezettségei teljesítésére, a 

vonatkozó tagállami szabályozásokra figyelemmel, a Csoportosulás szlovák tagjainak 

felelőssége a saját, be nem fizetett betétjeik mértékéig, míg a magyar helyi önkormányzat, a 

helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása és a helyi önkormányzat 

költségvetési szerve felelőssége vagyoni hozzájárulásuk mértékéig korlátozott. 

3. A tagok korlátolt felelősségére tekintettel, a Csoportosulás elnevezésében feltüntetésre 

kerül a „korlátolt felelősségű” kifejezés.  

4. Az egyes tagokat – a 2. pont szerinti mértékig – tagságuk megszűnése után is felelősség 

terheli azon kötelezettségek tekintetében, amelyek tagságuk idején keletkeztek.  

5. A Csoportosulás felel szervei cselekményeiért harmadik felek irányában akkor is, ha e 

cselekmények nem tartoznak a Csoportosulás feladatai közé. 

6. A Csoportosulás a korlátolt felelősségre tekintettel az Egyezményét, Alapszabályát és 

alapvető pénzügyi kimutatásait legalább olyan mértékben köteles közzé tenni, mint ahogy a 

magyar nemzeti jog szerint az egyéb, korlátolt felelősségű jogalanyok közzéteszik hasonló 

dokumentumaikat. 

 

XII. Cikkely 

AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA 

 

1. A Csoportosulás bármely tagja javasolhatja az Alapszabály módosítását.  

2. A javasolt módosítási szöveget írásban kell benyújtani a Csoportosulás Igazgatójának, aki 

azt a Közgyűlés ülése előtt, valamennyi taggal, a módosítás értelmezésére és javaslattétel 

megfogalmazására legfeljebb 60 naptári napot hagyva, írásban közli.  

3. Az Alapszabály nem lényegi módosítását, annak elfogadásától számított 30 napon belül be 

kell jelenteni a Fővárosi Törvényszéknek. Az Alapszabály lényegi módosításával kapcsolatos 

szabályokra a Rendelet 4. cikkének szabályai az irányadóak azzal, hogy az e szabályok szerint 
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lefolytatott eljárást követően a lényegi módosítást 30 naptári napon belül be kell jelenteni a 

székhely szerinti regisztrációs hatóságnál. 

 

XIII. Cikkely 

A CSOPORTOSULÁS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE  

 

1. A Csoportosulás csak jogutód nélkül szűnhet meg, mely esetben – a székhely szerinti 

tagállam nemzeti joga szerinti felszámolási eljárás esetét kivéve – végelszámolásnak van 

helye.  

2. A megszűnés (megszüntetés), valamint a végelszámolási eljárás kezdeményezésének 

eseteire a Rendelet, a Törvény és a székhely szerinti tagállam egyéb vonatkozó szabályai az 

irányadóak. 

3. A Csoportosulás a székhely szerinti regisztrációs hatóság nyilvántartásából való jogerős 

törléssel szűnik meg. 

 

XIV. Cikkely 

AZ ALAPSZABÁLY ÉRTELMEZÉSÉNEK, 

VÉGREHAJTÁSÁNAK JOGA 

 

1. Az Alapszabály értelmezése és végrehajtása a Rendelet 2. cikkelyére és a 8. cikkely e) 

pontjára figyelemmel, a székhely szerinti tagállam joga szerint történik. Az Európai Unió által 

nyújtott társfinanszírozott fellépések tekintetében a közösségi alapok ellenőrzésére vonatkozó, 

megfelelő jogszabályokat kell alkalmazni. 

2. Az Alapszabály értelmezése és végrehajtása nem sértheti a tagállamok közrendre, 

közbiztonságra, közegészségügyre, közerkölcsre vagy közérdekre vonatkozó rendelkezéseit. 

Ennek bekövetkezése esetén az adott tagállam illetékes szerve megtilthatja a területén folyó 

ilyen jellegű tevékenységét, illetve előírhatja a nemzeti joga alapján létrehozott tagok 

kilépését a Csoportosulásból, kivéve, ha a Csoportosulás felhagy a kérdéses tevékenységgel. 

Az illetékes szerv döntése ellen felülvizsgálati lehetőséget kell biztosítani. 

 

XV. Cikkely 

ELLENŐRZÉS, FELÜGYELET 

 

1. A felhasznált pénzeszközök Csoportosulás általi kezelésének ellenőrzését a magyar nemzeti 
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jog szerint meghatározott hatóságok végzik. 

2. A Rendelet 6. cikkelyének figyelembevételével, a Törvény előírásainak megfelelően, a 

Csoportosulás gazdálkodásának törvényességi ellenőrzésre az Állami Számvevőszék jogosult. 

Szükség esetén, a Közgyűlés döntése alapján, független könyvvizsgáló megbízására is sor 

kerülhet.  

3. A Közösség által biztosított pénzügyi alapok, illetve a központi költségvetési forrásból 

biztosított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzésére a külön jogszabályban erre 

felhatalmazott szervek jogosultak. 

4. A Csoportosulás törvényességi felügyeletét, a vonatkozó szabályok szerint illetékes ügyész 

látja el. 

XVI. Cikkely 

KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 
 

1. A Csoportosulás nem székhely szerinti tagállamának nemzeti joga szerint szerveződő és 

működő tagjai a Rendelet 2. cikkének (1) bekezdésére figyelemmel tudomásul veszik, hogy a 

Csoportosulás által alkalmazandó jog által nem, vagy csak részben szabályozott kérdésekben  

a székhely szerinti tagállam nemzeti joga az irányadó.  

2. A Csoportosulás nem székhely szerinti tagállamának nemzeti joga szerint szerveződő és  

működő tagjai tudomással bírnak a székhely szerinti tagállam nemzeti joga szerinti ellenőrző 

hatóságok Csoportosulásra vonatkozó hatásköri jogosítványairól, továbbá a többi illetékes 

tagállam részére biztosított, megfelelő információcserére vonatkozó kötelezettségéről.  

3. A Csoportosulás tagjai arra törekednek, hogy a kölcsönös elismerés a tagállamok egymás 

szabályaiba és felügyeletébe vetett bizalom megerősítése érdekében hatékonyan működjön, 

különösen a határokon átívelő adminisztratív együttműködés elősegítése terén.  

 

XVII. Cikkely 

VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE, JOGORVOSLAT, JOGHATÓSÁG 

 

1. Amennyiben az Alapszabály értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban két vagy 

több tag között vita merül fel, a tagok tárgyalás révén vagy egyéb békés úton keresik a vitás 

kérdés megoldásának lehetőségét. 

2. Amennyiben a Csoportosulás vagy annak szerve által hozott határozat valamely tag jogát 

vagy jogos érdekét sérti, az érintett tag a döntés ellen, a székhely szerinti tagállam Fővárosi 

Törvényszékéhez, annak szabályai szerint nyújthat be jogorvoslati kérelmet. 
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3. A több mint egy tagállamot érintő jogviták esetén a joghatóságról szóló közösségi 

jogszabályok az irányadóak. 

4. A Csoportosulás intézkedései vagy mulasztása miatt sérelmet szenvedett harmadik fél a 

Csoportosulást a székhely szerinti bíróságon perelheti. 

 

XVIII. Cikkely 

ELFOGADÁS ÉS ALÁÍRÁS 

1. Az Alapszabály alapításkori szövegezését az alapító tagok legfőbb szerve, módosításait a 

Közgyűlés fogadja el. 

2. Az Alapszabályt a mindenkori tagok képviselői írják alá.  

XIX. Cikkely 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
1. Azokban a kérdésekben, amelyeket jelen Alapszabály nem szabályoz, a vonatkozó egyéb 

szabályozások mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak. 

2. Jelen, Mellékletekkel együtt huszonnégy (24) számozott oldalból álló Alapszabály, a 

Csoportosulás igényei szerinti példányszámban magyar nyelven, továbbá közhiteles szlovák 

fordításban kerül elkészítésre, melyekről szükség szerinti példányszámban, másolat 

készíthető. További nyelvi változat elkészítése igény szerint történik. 

3. Az elkészült eredeti nyelvi változatok példányaiból legalább egy-egy példány a 

Csoportosulás székhelyén kerül letétbe, míg egy-egy példány a tagok képviselőjének kerül 

átadásra.  

4. A tagok jelen Alapszabályt elolvasták, annak tartalmát együttesen értelmezték és 

megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, erre szabályszerűen 

felhatalmazott képviselőjük révén aláírták. 

 

XX. Cikkely 

HATÁLYBALÉPÉS 

 

Az Alapszabály teljes szövege a Csoportosulás alapításakor az aláírásával és a Csoportosulás 

jogerős bejegyzésével, az Alapszabály lényegi módosítása a Rendelet szerinti jóváhagyást  
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követő nyilvántartásbeli átvezetés jogerőre emelkedése napján, míg az Alapszabály nem 

lényegi módosítása a nyilvántartásbeli átvezetés jogerőre emelkedése napján lép  hatályba. 

 
Putnok, 2012. március   
 

 
………………………………………….  …………………………………………… 

     Fürjes Pál polgármester     JUDr. Jozef Šimko 
          Ózd Város Önkormányzata        Rimaszombat Város Önkormányzata 

                      
 

………………………………………….  …………………………………………… 

  Tamás Barnabás     Mgr. Anna Szögedi 
Putnok Város Önkormányzata                Tornalja Város Önkormányzata 
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1. SZÁMÚ  MELLÉKLET 

 
A Sajó-Rima Korlátolt Felelősségű 

Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 
Alapszabályához 

 

Alapító tagok listája:  

 

Név Székhely Ország Területi kiterjedés 

Putnok Város 
Önkormányzata 

3630 Putnok, 
Kossuth Lajos út 5. Magyarország  A tag mindenkori 

közigazgatási területe 
Ózd Város 

Önkormányzata 
3600 Ózd, 

Városház tér 1. Magyarország  A tag mindenkori 
közigazgatási területe 

Rimaszombat 
(Rimavská Sobota) 

Svätoplukova 9,  
979 01 Rimavská 

Sobota 
Szlovák Köztársaság A tag mindenkori 

közigazgatási területe 

Tornalja (Tornaľa) Mierová 14, 982 01 
Tornaľa 

Szlovák Köztársaság A tag mindenkori 
közigazgatási területe 
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2. SZÁMÚ  MELLÉKLET 

 
A Sajó-Rima Korlátolt Felelősségű 

Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 
Alapszabályához 

 

 

Csatlakozó tagok listája:  

 

Név Székhely Ország Területi kiterjedés 
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2. melléklet a 22/2012. (III.22.) határozathoz  

 
EGYEZMÉNY 

 
A Sajó-Rima Korlátolt Felelősségű 

Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 
létrehozásáról 

 

Az Európai Unió tagállamainak jelen Egyezményhez csatlakozó entitásai (a továbbiakban: 

Tagok) a Sajó-Rima Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 

létrehozása érdekében 

 

hivatkozva az Európai Parlament és a Tanács által 2006. július 5-én elfogadott, az 

európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK számú rendeletre 

(a továbbiakban: Rendelet);  

hivatkozva a Magyar Országgyűlés által elfogadott, az európai területi együttműködési 

csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. Törvényre (a továbbiakban: Törvény), mint a 

1082/2006/EK számú rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket tartalmazó 

magyar nemzeti jogszabályra, valamint az e jogszabályhoz kapcsolódó további 

rendelkezésekre; 

figyelemmel a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által, 2008. február 15-én 

elfogadott 90/2008 sz. törvényre az európai területi együttműködési csoportosulásról, 

valamint az 540/2001 Z. z. számú állami statisztikáról szóló törvény kiegészítésére;  

figyelemmel az alapítók által támogatott, határon átnyúló Sajó-Rima Eurorégió céljaira 

és tevékenységére; 

rámutatva az európai területi együttműködési csoportosulások által generált gazdasági, 

társadalmi kohézió fontosságára,  

megállapodnak a következőkben. 

 
I. Cikkely 

 
A CSOPORTOSULÁS ELNEVEZÉSE, SZÉKHELYE, TERÜLETE 
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1. A Csoportosulás elnevezése 

- magyar nyelvű teljes elnevezése: Sajó-Rima Korlátolt Felelősségű Európai Területi 

Együttműködési Csoportosulás, magyar nyelvű rövidített elnevezése: Sajó-Rima ETT; 

- szlovák nyelvű teljes elnevezése: Európske zoskupenie územnej spolupráce Slaná-Rimava s 

ručením obmedzeným, szlovák nyelvű rövidített elnevezése: EZÚS Slaná-Rimava; 

- angol nyelvű teljes elnevezése: Sajó-Rima / Slaná-Rimava European Grouping of Territorial 

Cooperation with Limited Liability, angol nyelvű rövidített elnevezése: Sajó-Rima / Slaná-

Rimava EGTC; 

2. A Csoportosulás létesítő okirat szerinti székhely tagállama Magyarország. A Csoportosulás 

székhely települése: Putnok, címe: 3630 Putnok, Kossuth Lajos út 5. 

3. A Csoportosulás bejegyzéskor meghatározott működési területe az alapító tagok 

közigazgatási területe összesen, amely további tagok csatlakozása során a csatlakozott tagok 

közigazgatási területével bővül. 

 
II. Cikkely 

A CSOPORTOSULÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS CÉLKITŰZÉSEI  

 

l. A Csoportosulás általános célja, hogy a Rendelet 7. cikkének (2) és (3) bekezdésére 
figyelemmel, határ menti együttműködés keretében, az Európai Unió és/vagy a két érintett 
tagállam pénzügyi forrásainak bevonásával megerősítse a gazdasági és társadalmi 
kohéziót a Csoportosulás tagjai között. 

2. A Csoportosulás különös céljai a működési területén: 

- közös gazdaságfejlesztési, így mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi, szolgáltatási és 

idegenforgalmi tervek, programok készítése és megvalósítása; 

- térségi infrastruktúra és közlekedési rendszerek összehangolt és környezetbarát 

fejlesztése; 

- közös területi tervezés, ezen belül a területhasználatra, a vízgyűjtő területek, felszíni 

vizek, vízbázisok és védett területek használatára és kezelésére vonatkozó tervek 

készítése; 

- területfejlesztés és területrendezés összehangolása, így közös terveken alapuló 

együttes kezelést eredményező, átfogó, részletes akcióprogramok és hatásvizsgálatok; 

- a közintézmények és a társadalmi szervezetek széleskörű, összehangolt 

együttműködése; 
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- az oktatási, művelődési, szabadidő, sport, kutatási és innovációs intézmények 

kapcsolatainak és közös tevékenységeinek szélesítése; 

- együttműködés a környezetvédelem, a természetvédelem, az erdészet, a vízügy és a 

katasztrófa-elhárítás területén; 

- az egészségügyi és szociális intézmények közötti együttműködés javítása, társadalmi 

felzárkóztatás, közös tevékenység a tiszta vízért és levegőért. 

 
III. Cikkely 

A CSOPORTOSULÁS FELADATAI 

 

1. A Csoportosulás elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által nyújtott 

társfinanszírozásban, területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket 

megvalósítson.  

2. A Csoportosulás további feladatai: 

 a II. Cikkely 2. pontjában megfogalmazott különös célok megvalósítása programok, 

projektek keretében; 

 biztosítani a célok és feladatok eléréshez, illetve megvalósításához szükséges személyi 

és anyagi feltételek, know-how, valamint adatok, információk szabad áramlását; 

 az Európai Unió által létrehozott intézményi kereteken belül a Csoportosulás érdekeinek 

érvényesítése.  

3. A Csoportosulás a feladatainak ellátása során, a Rendelet és a Törvény rendelkezéseinek 

figyelembevételével, a Csoportosulás tevékenységéből származó jövedelmet kizárólag a 

Csoportosulás céljainak megvalósítására használhatja fel.  

 
 

IV. Cikkely 
 

A CSOPORTOSULÁS TAGJAI 
 
 

1. A Csoportosulás tagjai alapító tagok és csatlakozó tagok lehetnek. 

2. A Csoportosulás alapító tagjai a Csoportosulás jogerős bejegyzése során nyilvántartásba 

vett tagok. A Csoportosulás alapító tagjait és működési területük kiterjedését az Egyezmény 1. 

számú Melléklete tartalmazza.  

3. Új tag a Csoportosuláshoz, annak jogerős nyilvántartásba vételét követően csatlakozhat. A 

Csoportosuláshoz csatlakozó tagokat és működési területük kiterjedését az Egyezmény 2. 
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számú Melléklete tartalmazza. 

 
V. Cikkely 

A CSOPORTOSULÁS LÉTREHOZÁSA, MŰKÖDÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 

1. A Csoportosulás létrehozására a Törvény szabályai alkalmazandók. A Csoportosulás 

létrehozása a Rendelet 4. cikkével összhangban történik. 

2. A Csoportosulás tagjai az alapítás során, a szükséges dokumentumok eljuttatása mellett, a 

Csoportosulásban való részvételi szándékukról értesítik saját tagállamukat, s kérik egyúttal a 

szükséges jóváhagyások megadását.  

3. Az alapító tagok részvételét biztosító jóváhagyások jogerőre emelkedését követően a 

Csoportosulás nyilvántartásba vételét Magyarország Fővárosi Törvényszéke végzi.  

4. A Csoportosulás a működését, Magyarország Fővárosi Törvényszéke nyilvántartásba 

vételről szóló határozatának jogerőre emelkedése napjától kezdheti meg. Ezzel együtt a 

Csoportosulás gondoskodik a Rendeletben előírt közzétételről és tájékoztatásról. 

5. A Csoportosulás a létrehozásával kapcsolatos ügyekben választott képviselő, illetve jogi 

képviselő útján jár el. 

6. A Csoportosulás a törvényszéki nyilvántartásba vétel napjától határozatlan ideig működik. 

Az Egyezmény módosításával, a Rendelet előírásaival összhangban (4. és 5. cikkely) a 

működési időtartam határozott idejűre változtatható. 

7. A Csoportosulás csak jogutód nélkül szűnhet meg, mely esetben – a székhely szerinti 

tagállam nemzeti joga szerinti felszámolási eljárás esetét kivéve – végelszámolásnak van 

helye.  

8. A megszűnés (megszüntetés), valamint a végelszámolási eljárás kezdeményezésének 

eseteire a Rendelet, a Törvény és a székhely szerinti tagállam egyéb vonatkozó szabályai az 

irányadóak. 

9. A Csoportosulás a székhely szerinti regisztrációs hatóság nyilvántartásából való jogerős 

törléssel szűnik meg. 

 
 

VI. Cikkely 

AZ EGYEZMÉNY MÓDOSÍTÁSA 

1. A Csoportosulás bármely tagja javasolhatja az Egyezmény módosítását.  

2. A javasolt módosítási szöveget írásban kell benyújtani a Csoportosulás igazgatójának, aki 



 

 

55 

azt a Közgyűlés ülése előtt, valamennyi taggal, a módosítás értelmezésére és javaslattétel 

megfogalmazására legfeljebb 60 naptári napot hagyva, írásban közli.  

3. Az Egyezmény módosításával kapcsolatos szabályokra a Rendelet 4. cikkének szabályai az 

irányadóak. Az e szabályok szerint lefolytatott eljárást követően a módosításokat 30 naptári 

napon belül be kell jelenteni a székhely szerinti regisztrációs hatóságnál. 

 
VII. Cikkely 

AZ EGYEZMÉNY ÉRTELMEZÉSÉNEK ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK JOGA 

 

1. Az Egyezmény értelmezése és végrehajtása a Rendelet 2. cikkelyére és a 8. cikkely e) 

pontjára figyelemmel, a székhely szerinti tagállam joga szerint történik. Az Európai Unió által 

nyújtott társfinanszírozott fellépések tekintetében a közösségi alapok ellenőrzésére vonatkozó, 

megfelelő jogszabályokat kell alkalmazni. 

2. Az Egyezmény értelmezése és végrehajtása nem sértheti a tagállamok közrendre, 

közbiztonságra, közegészségügyre, közerkölcsre vagy közérdekre vonatkozó rendelkezéseit. 

Ennek bekövetkezése esetén az adott tagállam illetékes szerve megtilthatja a területén folyó 

ilyen jellegű tevékenységét, illetve előírhatja a nemzeti joga alapján létrehozott tagok 

kilépését a Csoportosulásból, kivéve, ha a Csoportosulás felhagy a kérdéses tevékenységgel. 

Az illetékes szerv döntése ellen felülvizsgálati lehetőséget kell biztosítani. 

 
 

VIII. Cikk 

KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 
1. A Csoportosulás nem székhely szerinti tagállamának nemzeti joga szerint szerveződő és  

működő tagjai a Rendelet 2. cikkének (1) bekezdésére figyelemmel tudomásul veszik, hogy a 

Csoportosulás által alkalmazandó jog által nem, vagy csak részben szabályozott kérdésekben  

a székhely szerinti tagállam nemzeti joga az irányadó.  

2. A Csoportosulás nem székhely szerinti tagállamának nemzeti joga szerint szerveződő és  

működő tagjai tudomással bírnak a székhely szerinti tagállam nemzeti joga szerinti ellenőrző 

hatóságok Csoportosulásra vonatkozó hatásköri jogosítványairól, továbbá a többi illetékes 

tagállam részére biztosított, megfelelő információcserére vonatkozó kötelezettségéről.  
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3. A Csoportosulás tagjai arra törekednek, hogy a kölcsönös elismerés a tagállamok egymás 

szabályaiba és felügyeletébe vetett bizalom megerősítése érdekében hatékonyan működjön, 

különösen a határokon átívelő adminisztratív együttműködés elősegítése terén.  

 
IX. Cikk 

VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE 

 
1. Amennyiben az Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban két vagy 

több Tag között vita merül fel, a Tagok tárgyalás révén, vagy egyéb békés úton keresik a vitás 

kérdés megoldásának lehetőségét. 

2. A vitás kérdések rendezési eljárását az Alapszabály határozza meg. 

 
 

X. Cikk 

ELFOGADÁS ÉS ALÁÍRÁS 

 
1. Az Egyezmény alapításkori szövegezését a tagok döntéshozó legfőbb szervei, módosításait 

a Közgyűlés fogadja el.  

2. Az Egyezményt a tagok erre felhatalmazott képviselői írják alá.  

 
 

XI. Cikk 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
1. Jelen Egyezmény, illetve annak bármely módosítása a tagok általi aláírásával és a 

szükséges jóváhagyás, valamint nyilvántartásbeli átvezetés jogerőre emelkedése napján lép 

hatályba. 

2. Azokban a kérdésekben, amelyeket jelen Egyezmény nem szabályoz, a VIII. Cikk (1) 

bekezdésében foglalt szabályozások mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak. 

3. Jelen, kilenc (9) számozott oldalból álló Egyezmény, a tagok száma szerinti, továbbá a 

Csoportosulás igényei szerinti példányszámban, magyar nyelven, továbbá közhiteles szlovák 

fordításban kerül elkészítésre, melyekről szükség szerinti példányszámban, másolat 

készíthető. További nyelvi változat elkészítése igény szerint történik. 

4. Az elkészült eredeti nyelvi változatok példányaiból legalább egy-egy példány a 
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Csoportosulás székhelyén kerül letétbe, míg egy-egy példány a tagok képviselőjének kerül 

átadásra.  

5. A tagok jelen Egyezményt elolvasták, annak tartalmát együttesen értelmezték és 

megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, erre szabályszerűen 

felhatalmazott képviselőjük révén aláírták. 

 
 
Putnok, 2012. március   
 

 

 

 
     Fürjes Pál polgármester     JUDr. Jozef Šimko 
          Ózd Város Önkormányzata     Rimaszombat Város Önkormányzata 

                      
 

 

 

 

  Tamás Barnabás     Mgr. Anna Szögedi 
Putnok Város Önkormányzata               Tornalja Város Önkormányzata 
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1. SZÁMÚ  MELLÉKLET 

 
A Sajó-Rima Korlátolt Felelősségű 

Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 
Egyezményéhez 

 

Alapító tagok listája:  

 

Név Székhely Ország Területi kiterjedés 

Putnok Város 
Önkormányzata 

3630 Putnok, 
Kossuth Lajos út 5. Magyarország  A tag mindenkori 

közigazgatási területe 
Ózd Város 

Önkormányzata 
3600 Ózd, 

Városház tér 1. Magyarország  A tag mindenkori 
közigazgatási területe 

Rimaszombat 
(Rimavská Sobota) 

Svätoplukova 9,  
979 01 Rimavská 

Sobota 
Szlovák Köztársaság A tag mindenkori 

közigazgatási területe 

Tornalja (Tornaľa) Mierová 14, 982 01 
Tornaľa 

Szlovák Köztársaság A tag mindenkori 
közigazgatási területe 
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2. SZÁMÚ  MELLÉKLET 

 
A Sajó-Rima Korlátolt Felelősségű 

Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 
Egyezményéhez 

 

 

Csatlakozó tagok listája:  

 

Név Székhely Ország Területi kiterjedés 

    

 

-.-.- 
 

4.) napirend 
Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének 

jóváhagyására 
 

 
Fürjes Pál, mivel az előterjesztőnek nincs szóbeli kiegészítése, kéri a bizottságok 
véleményét. 
 
Vitális István az egyik legfontosabb tényként említi, hogy a Felügyelő Bizottság tárgyalta 
és  egybehangzóan elfogadta az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. üzleti tervét. A 
Felügyelő Bizottság elnöke konkrét észrevételt tett a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
ülésén, miszerint a televízió 2 db járművel rendelkezik, melyből az egyik hamarosan 
használhatatlanná válik, ezért mindenképpen indokolt e probléma megoldása. Ezt a PGB 
tudomásul vette, illetve Polgármester úrral együtt vizsgálják a megoldás lehetőségét. 
Néhány gondolatot fűz az üzleti tervhez. Véleménye szerint a költségvetési koncepcióban 
megfogalmazott költségtakarékosság „visszaköszön”, a csökkenő önkormányzati 
támogatás ellenére azonos színvonalon kívánja a televíziós szolgáltatást a Kft biztosítani, 
reményeik szerint az önkormányzati támogatás, a saját bevételek, illetve a már ismert és 
elnyerhető pályázati források ezt biztosítani is fogják. Gazdasági szempontból látszik az 
anyagból, hogy fél év után áttekintést szándékozik tenni a cég vezetője, s majd a 
tapasztalatok függvényében fogja a gazdálkodást módosítani. Egy apró kiegészítés is 
elhangzott bizottsága ülésén. Kérik, az elkövetkezendő üzleti tervben ne csak terv-, hanem 
tényszámok is szerepeljenek az összehasonlíthatóság érdekében. Mindezek mellett a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egybehangzóan elfogadásra javasolja az üzleti tervet.  
 
Márton Ferenc egyrészt észrevételezi, hogy ez az írásmű a klasszikus értelemben vett 
üzleti tervre még csak nem is emlékeztet. Másrészt kérdést intéz az ügyvezető-
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főszerkesztő felé: ki az a külső tanácsadó, akire hivatkoznak az üzleti terv 2. pontjában? 
Milyen alapon választották ki, és mennyi pénzt fog kapni?  
 
Bukovinszky Zsolt válaszában közli, a külső tanácsadó Pálffy István. Az ő személye és 
szakmai hozzáértése mindenki előtt ismeretes. Vele már 2011-ben is együtt dolgoztak. 
Alkalomszerűen, bizonyos kérdésekben kérik ki a véleményét, és ekkor, amennyiben a 
szerkesztőségben is megjelenik, honorálják segítségét. 
 
Fürjes Pál kiegészítésül közli, Pálffy István a Parlament Kulturális Bizottságának 
elnökhelyettese, jelentős médiamúlttal rendelkezik. Kéri szavazzanak az üzleti terv 
jóváhagyásáról. 
 
A Képviselő-testület 12 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
23/2012. (III.22.) határozata 

az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Kommunikációs 
Nonprofit Kft. ezen határozat mellékletét képező 2012. évi üzleti tervét 70.796 e Ft 
tervezett összes bevétellel, és 0 e Ft tervezett adózás előtti eredménnyel 
jóváhagyja. Felhívja az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-
főszerkesztőjét a szükséges intézkedések végrehajtásának megtételére. 

 
Felelős: az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztője 
Határidő: folyamatos 

 
 

2.  A társaság 2012. évre jóváhagyott üzleti tervét befolyásoló körülmény jelentős 
változása esetén az üzleti terv módosítási javaslatot a Képviselő-testület elé kell 
terjeszteni.  

 
Felelős: az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztője 
Határidő: folyamatos 
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Melléklet a 23/2012.(III.22.) határozathoz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 
2012. évi üzleti terve 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készítette: 
Bukovinszky Zsolt 
ügyvezető-főszerkesztő 
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A 2012. évi költségvetéshez kapcsolódóan az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 
működésével összefüggő üzleti terv kidolgozásánál maximálisan figyelembe vettük Ózd 
város 2012. évi költségvetési koncepciójáról szóló határozatában megfogalmazott döntéseket. 
A takarékos gazdálkodást előtérbe helyezve terveztük meg az idei évet is. 
 
1. Múlt, jelen 
 
A városi televízió műsorainak gyártása, sugárzása, a városi lap szerkesztése, kiadása, 
valamint a város honlapjának üzemeltetése a feladatunk, amelyet 2011-ben 50 milliós 
önkormányzati támogatásból és 14,5 millió forint saját bevételből fedeztük. A költségek 
csökkentése érdekében létszámcsökkentést hajtottunk végre. Jelenleg 16-an dolgozunk a 
cégnél: 1 fő ügyvezető-főszerkesztő, 7 fő szerkesztő-újságíró, 5 fő operatőr-vágó, 1 fő 
tördelő, 1 fő fotós, 1 fő gazdasági ügyintéző-adminisztrátor. 
2012-ben figyelembe véve a bérkompenzáció, valamint az önkormányzati támogatás 
csökkenéséből (48 millió Ft) adódó változásokat, növelni kell hirdetési bevételeinket, 
amelynek teljesítése nem lesz könnyű  ebben a régióban és a nehéz gazdasági környezetben. 
 
Bevételeink növelése érdekében folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket. A 
Médiatanács műsorkészítésre kiírt pályázatain (híradó, kulturális magazin) a 2011-2012-es 
évben 9,47 millió Ft bevételhez jutottunk. Információink szerint 2012.  márciusában 
határozza meg az MNHH az új pályázati feltételeket és ezután írja ki a pályázatokat 
műsorkészítésre, amelyen mindenképpen részt veszünk. Célunk ebben az esztendőben a 
reklámszolgáltatások fejlesztése, amitől ha csekély mértékben is, de bevételeink növelését 
reméljük.  
 
2. Feladatok 2012-ben  
 
2012-ben is szem előtt tartjuk, hogy a televízióban folytatódjon a 2009-ben megkezdett, a 
műsorszerkezetet és azok minőségét is érintő erősödés. Folyamatos segítséget kapnak a 
kollégák elméleti és gyakorlati tudásuk gyarapításához, képzésekkel, külső tanácsadó 
bevonásával bővítjük szakmai ismereteiket. 
2011-től 15 ezer példányban jelenik meg a városi magazin A3-as méretben, teljesen 
színesben, 8 oldalon. Az újságot minden ózdi olvasó a postaládájában találja. Változott, 
modernebb lett a lap szerkezete, tördelése, külleme és tartalma is, az olvasók nagy 
megelégedésére. A város lapját az idén is a tavaly megszokott formában kapják meg az 
olvasók. 
2010. január 1-jétől az ÓKNK üzemelteti a város honlapját, az ozd.hu-t.  A honlap ugyan 
tavaly részben megújult, az idei évben azonban egy nagy fejlesztésen megy majd keresztül, 
igazodva a jelen követelményeihez. A frissítés – amelyet egy külső cég végez – globálisan 
kapcsolódik majd a városmarketing fejlesztési elemeihez, az információk feltöltéséről a 
hivatallal együttműködve azonban továbbra is mi gondoskodunk. 
 
3. Fejlesztési elképzelések 
 
Jelentős gondot okoz televíziós területen a technikai eszközfejlesztés megoldása, és nagy 
teher számunkra a digitális átállás kérdése is. Utóbbi témában folyamatosak a szakmai 
konzultációk, az igényfelmérések, de a részletek még homályosak. Nem tudni milyen 
költségeket vállal az átállás kapcsán az állam, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. A 
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teljes digitális átállás óvatos becslés szerint is több 10 milliós befektetést igényel 
(összességében kb. 80 millió egy televízió vonatkozásában). Egy digitális adás továbbítására  
 
képes adóberendezés ára kb. 5 millió forint, a berendezések kicserélése további tetemes 
költséget jelenthet; egy digitális stúdió pedig ugyancsak több 10 millió forintos áron 
szerelhető fel. Az átállást több szakaszban is el lehet végezni, előre tervezve a költségeket. A 
digitális átállás pontos összegét csak professzionális műszaki tervezés után lehet megadni, a 
tervezéshez azonban állásfoglalások, koncepciók szükségesek.  
Az átállásra továbbra is készülni kell, így a 2010-ben kapott 5 millió Ft és a tavalyi évre 
előirányzott 3 millió Ft-hoz hasonlóan, a most megszavazott 3 milliós összeget is célzott, a 
digitális átálláshoz kapcsolódó fejlesztésre fordítjuk. Emellett eszközfejlesztésre pályázni is 
próbálunk, ha erre lehetőség adódik. 
2011-ben a számítógépes eszközállományunkat és a hangrendszer egy kis részét fejlesztettük 
az összegből, az eszközpark megújítását folytatjuk. Televíziós technikánk zöme leromlott, 
idejét tekintve is kiszolgált. Számítani kell arra, hogy egyes berendezések bármelyik 
pillanatban felmondhatják a szolgálatot, javításuk pedig már nem lehetséges, vagy egyáltalán 
nem kifizetődő.  
 
A szerkesztőségi feladatok ellátáshoz nélkülözhetetlen a megfelelő mobilitás biztosítása.  
2009 év végén sikerült lecserélnünk az egyik elhasznált, megöregedett személygépkocsit. Ez 
sokat segített a közelebb, vagy a messzebb lévő forgatási helyszínekre való eljutásban. A cég 
birtokában lévő másik személygépkocsi futásteljesítménye és kora, ahogyan már tavaly és 
tavalyelőtt is jeleztem, régen megérett a selejtezésre, de az autó cseréje a jelenlegi helyzetben 
feltehetően továbbra is csak álom marad. (Rengeteget költünk a SUZUKI javítására, lassan 
már egy új autóra is futná ebből az összegből!!!) 
 
Mindent figyelembe véve az önkormányzati támogatás, a jelenleg érvényes pályázati 
szerződések ismert forrásai, a remélt pályázati bevételek, valamint a várható reklám- és egyéb 
bevételek a jelenlegi szinten összességében – reményeink szerint – biztosítják a napi működés 
feltételeit. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy az első félév pontos gazdálkodási 
eredményeinek ismeretében áttekintsük a helyzetet – amennyiben a folyamatok 
kedvezőtlenebbül alakulnak a vártnál, akkor megtegyük a szükséges intézkedéseket, de ha 
pozitívabb a mérleg, akkor átgondoljuk, hogy a fentebb leírt, anyagi forrásokat igénylő, 
sürgető megoldást igénylő problémák közül melyeket célszerű az adott lehetőségek szerint 
mielőbb megoldani, vagy legalább enyhíteni.  
 
A félévi adatok áttekintésekor érdemi kalkulációkat lehet végezni az év hátralévő időszakára 
vonatkozóan – ezek függvényében lehet meghozni a biztonságos működéshez szükséges, az 
év további részére vonatkozó célszerű belső intézkedéseket. 
 
 
Ózd, 2012. március 5. 
 
 
 
 
Bukovinszky Zsolt 
ügyvezető-főszerkesztő 

-.-.- 
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5.) napirend 
Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázati támogatással 

megvalósítandó szennyvízelvezetés terveinek módosítására 
 
Fürjes Pál polgármester az ülés további vezetésére átadja a szót Fazekas Zoltán 
alpolgármesternek. 
 
Fazekas Zoltán kérdése az előterjesztő felé, van-e szóbeli kiegészítése? 
 
Fürjes Pál elmondja, ez az előterjesztés a város legnagyobb pályázati támogatással 
megvalósuló beruházásáról szól, a szennyvízelvezetésről, és a szennyvíztisztító új 
moduljának megépítéséről gondoskodik. Ez a pályázat 84 %-ot meghaladó állami 
támogatást élvez, célja rendkívül fontos a lakosság kommunális ellátása és 
környezetvédelmi szempontokból is. A tervek 2008-2009-ben készültek, ezért szükség 
van aktualizálásukra a kivitelezők megpályáztatása előtt. Vannak azóta már lebontott 
salakos házak, vagy olyan területek, ahol más okok miatt nem valósul meg a csatornázás. 
Meg kell vizsgálni, mely utcarészekkel, ingatlanokkal pótolható az üres telkek miatt kieső 
bekötési szám, és ezt a kiviteli tervben rögzíteni kell. Erről szól a tervmódosítási igény. 
Mivel a következő előterjesztés is e témában tesz javaslatot, ezért néhány szóban 
elmondja, hogy a lakosság körében a pályázatról nagyon sok téves feltételezés kapott 
szárnyra. Megnyugtat mindenkit, ez a beruházás megvalósul. Mind pénzügyileg, mind a 
folyamat egyéb lépéseiben komoly haladás történik, ami bár nem látványos, de a folyamat 
elindult és jól halad. A közbeszerzési kiírások megtörténtek, a projektmenedzsment 
pályáztatása megindult, a tervezések elindultak.  
 
Fazekas Zoltán kéri az előterjesztést tárgyaló bizottság véleményét. 
 
Vitális István tájékoztat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egybehangzóan támogatja az 
előterjesztést, azt elfogadásra javasolja. 
 
Fazekas Zoltán szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2012. (III. 22.) határozata 

a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázati támogatással megvalósítandó 
szennyvízelvezetés terveinek módosításáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
1.)   A Képviselő-testület a célterületen végzett helyszíni felmérés eredményeinek 

tükrében az előirányzott indikátorok teljesítésének érdekében módosíttatja a  
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KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 sz. pályázati támogatással megvalósítandó 
szennyvízelvezetés kiviteli terveit az eredeti terveket készítő KEVITERV 
PLUSZ Kft.-vel. 

 
2.)  A Képviselő-testület az új tervekkel kezdeményezi a Támogatási Szerződés 

módosítását a Közreműködő Szervezetnél és felhatalmazza a polgármestert a 
dokumentumok aláírására. 

 
3.)  Ózd Város Önkormányzata a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú 

„Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában” megnevezésű 
pályázat kiviteli terveinek módosítására legfeljebb bruttó 2,0 M Ft-ot, a vízjogi 
létesítési engedély módosítás igazgatási szolgáltatási díjára 100.000,- Ft összeget 
biztosít a 2012. évi költségvetés általános tartalék kiadási előirányzat terhére. 

 
Felelős: 
- a kiviteli tervek módosításának megrendeléséért: Településfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
-  A Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezéséért és a módosított 

támogatási szerződés aláírásáért: polgármester 
 
Határidő: döntést követően azonnal 
 

-.-.- 
 

6.) napirend 
Javaslat a KEOP-1.2.0 kódszámú „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd 
városában” című pályázat támogatási feltételeinek elfogadásáról szóló 220/2011. 

(VII. 28.) KH határozat módosítására 
 
Fazekas Zoltán kéri a bizottsági véleményt. 
 
Vitális István ismerteti, ez az előterjesztés egy korábbi képviselő-testületi határozat 
részleges feloldását tartalmazza. A projektmenedzsment, mérnöki feladatok, műszaki 
ellenőri tevékenységek közbeszerzési eljárása folyamatban van. Ezeknek az önerő igénye 
mértékéig fel kell oldani azt a korábbi határozatot, ami szerint nem lehet kötelezettséget 
vállalni. Továbbá olyan ÁFA visszatérítési lehetőséget kíván létrehozni a létrehozott 
vagyon üzemeltetésbe adásával, amely szintén gazdaságilag előnyös az önkormányzat 
számára. Mindezeket figyelembe véve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egybehangzóan 
támogatja a határozati javaslatot, azt elfogadásra javasolja. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak. 
  
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
25/2012. (III.22.) határozata 

 
a KEOP-1.2.0 kódszámú „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában” 

című pályázat támogatási feltételeinek elfogadásáról szóló 220/2011. (VII.28.) KH 
határozat módosításáról, valamint a beruházással létrejött vagyon üzemeltetésbe 

adásáról 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
1.) A 220/2011.(VII.28.) KH határozat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:  
  

„3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a határozat 1.) pontjában szereplő 
pályázattal kapcsolatban kötelezettségvállalásra (megbízási szerződés aláírására, 
vállalkozási szerződés megkötésére, stb.) – a jelen pontban meghatározottak 
és az 1/2012. (I.26.) határozatban foglaltak kivételével - mindaddig nem 
kerülhet sor, amíg a pályázati önerő – a határozat 2/b.) pontjában megjelölt 
forrásokból vagy egyéb önkormányzati tulajdonú vagyonelem értékesítési 
bevételéből – az Önkormányzat bankszámláján és a víziközmű társulat által 
megkötött hitelszerződés útján nem áll rendelkezésre.   

 
A Képviselő-testület a Támogatási Szerződés 6. sz. mellékletében foglalt  
megvalósításra irányuló projektmenedzsment, valamint mérnöki feladatok 
teljesítésére legfeljebb 35.020.340,- Ft, illetve a szerződés értékére számított 
59.423.220 Ft ÁFA összeget biztosít a kötvényből még rendelkezésre álló 
tartalék terhére.” 

    
2.)  A 220/2011.(VII.28.) KH határozat jelen módosítással nem érintett rendelkezései 

hatályukban változatlanul fennmaradnak. 
 
3.)  Ózd Város Önkormányzata az Ózdi VÍZMŰ Kft.-vel a 280/KH/2007. (XII.19.) 

számú képviselő-testületi határozat alapján 2007. december 31-én kötött 
vagyonkezelési szerződés III. 3.2 pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
 „A szerződés tárgyát képezi az annak érvényességi ideje alatt az 1. sz. 

mellékletben felsorolt vízi közművek fejlesztése során – a  KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0060 azonosító számú pályázati támogatás  kivételével  
a tulajdonos beruházásában megvalósuló, és a tulajdonos  által tulajdonba 
vett – közművagyon is. A jelen szerződés aláírását  követően üzembe lépő 
vízi közmű rendszerbővítések, illetve új vízi  közmű  rendszerek 
 vagyonkezelésbe adásáról a tulajdonos köteles gondoskodni.  A  
 leltár……….” 
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4.)  Ózd Város Önkormányzata az KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 azonosító számú 

pályázati támogatásból megvalósított beruházás során létrejött vagyont aktiválás 
után az 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő Ózdi VÍZMŰ Kft. részére 
határozatlan időtartamra üzemeltetésre,  üzemeltetési díj ellenében átadja. 

 Az üzemeltetési szerződés tartalmi elemeinek meghatározásáról a Képviselő-
testület 2012. április havi ülésén dönt. 

 
 
Felelős: - 2012. évi költségvetésben az önrész tervezéséért és a közbeszerzési 

ajánlati felhívások közzétételéért és a szerződések előkészítéséért: 
   PH. Pénzügyi Osztály vezetője 
 

- projektmenedzsment és mérnöki feladatok ellátására irányuló szerződés 
és a kapcsolódó dokumentumok aláírásáért:   

   Polgármester 
 

- a vagyonkezelési szerződés módosításáért és az üzemeltetési szerződés 
előkészítéséért: PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 
vezetője 
 
- a vagyonkezelési szerződés módosítás aláírásáért:  

Polgármester 
 

Határidő: döntést követően azonnal, illetve 2012. április havi képviselő-testületi ülés 
 

-.-.- 
 

7.) napirend 
Javaslat a működési hiány finanszírozását biztosító hitelkeret-szerződések 

módosításához szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra 
 

Fazekas Zoltán kérdezi az előterjesztő polgármestert, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? 
 
Fürjes Pál elmondja, mivel a 2011. évi működési hiány kb. 1/6-ában realizálódott, ezért 
nincs szükség a tavaly novemberben újrakötött 700 MFt-ról szóló folyószámla hitel 
megtartására. Most elegendő 225 MFt. Ezzel együtt a korábbi nagyobb folyószámla hitel 
mögé rakott biztosítékokat felszabadítják, és a tavaly még megyei kezelésben lévő Ady 
Kollégiumot  kívánják  fedezetként felajánlani az új csökkentett hitel mögé. Az ingatlan 
becsült forgalmi értéke 300 MFt. Ennek érdekében az OTP-vel már folytak tárgyalások, a 
pénzintézet a hitelkeret csökkentését tudomásul vette és a fedezet módosításához 
előzetesen hozzájárult. 
 
Fazekas Zoltán kéri a napirendet tárgyaló bizottság véleményét. 
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Vitális István, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke közli, az előterjesztést 
megtárgyalták, elfogadták és elfogadásra javasolják. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a hitelkeret szerződés módosításával kapcsolatosan. 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
26/2012.(III.22.) határozata 

a működési hiány finanszírozását biztosító hitelkeret szerződések módosításához 
szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési hiány finanszírozását 
biztosító, a 2011. november 25-én aláírt hitelkeret-szerződések alábbi pontok szerinti 
módosításával egyetért és ennek kapcsán az alábbi nyilatkozatot teszi:  
      1.)    Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 700.000 Eft-os 

folyószámla-hitelkeret 225.000 Eft-ra történő csökkentésével. 
2.)  A módosított hitelkeret fedezetéül a Képviselő-testület a KBC-3400-2011-0294. 

számú jelzálogszerződésben meghatározott ingatlanok, valamint az 1-2-11-3400-
1102-0 számú óvadéki szerződésben szereplő vagyontárgy (ÉMÁSZ részvény ) 
helyett az alábbi jogi biztosítékot ajánlja fel: 

        Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb 
szabályairól szóló 1/2009. (II.27.) rendelet alapján a törzsvagyonhoz nem 
tartozó, forgalomképes ingatlanra jelzálogjog bejegyezhető. A felajánlott 
ingatlan per-, igény- és tehermentes, más jogügylethez lekötve nincs, és nem 
képezte apport tárgyát sem. Az ingatlan a hatósági- és az alapvető lakossági 
szolgáltatások ellátásában nem vesz részt. A testület hozzájárul az 
ingatlannak az OTP Bank Nyrt. javára szóló, a hitel és járulékai mértékéig 
terjedő jelzálogjoggal történő megterheléséhez, első helyi zálogjogi 
ranghelyen. 

 Az ingatlan adatai az alábbiak: 
 

                              Ingatlan              Helyrajzi      Tulajdoni     Becsült 
           megnevezése                   címe              száma           hányad    forg.értéke
                             

  Épület     Ózd, Bolyki főút 13.   8379             1/1            300.000 Eft 
 
         Az Önkormányzat a felajánlott ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosításból   

eredő jogokat az OTP Bank Nyrt.-re engedményezi. 
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3.) A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy Ózd Város Önkormányzata megfelel 
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10 §. 
(3) bekezdése szerinti előírásának, azaz az önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége nem haladja meg az 
adott évi saját bevétel 50 %-át.   

4.) A Képviselő-testület a 2011. évi működési hiány finanszírozását biztosító hitel 
felvételéhez szükséges nyilatkozatról szóló 290/KH/2011.(XI.24.) KH határozat  
bevezető részét, az 1.); 4.); 5.); 7.); 8.) pontjait hatályon kívül helyezi.  

       5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti nyilatkozat alapján a 
hitelkeret szerződések módosításainak aláírására és a módosítással járó kiadások 
teljesítésére.  

    Felelős:Polgármester 
              Határidő: 2012. április 30. 
 

-.-.- 
 

8.) napirend 
Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására 

 
Fürjes Pál kiegészíti az eredeti határozati javaslatot. Az abban szereplő Bolyki Tamás 
Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány lakóterületi céltartalékból 100 EFt-os, kulturális 
feladatok előirányzatából 30 EFt-os, és a Sajóvárkony Általános Művelődési Központ 
Fejlesztéséért Alapítvány lakóterületi céltartalékból 120 EFt-os támogatása mellé Ózd 
Közbiztonságért Alapítvány részére bizottsági hatáskörből 900 EFt-os támogatást javasol. 
Kéri a Képviselő-testület jóváhagyását. 
 
Fazekas Zoltán kéri a bizottsági véleményeket. 
 
Vitális István közli, bizottsága az Ózd Közbiztonságért Alapítvány részére javasolt 
támogatás kivételével az előterjesztést megtárgyalta és egybehangzóan támogatja.  
 
Fürjes Pál a jövőre vonatkozóan kéri, amennyiben bármelyik képviselőtársa alapítványi 
támogatási javaslatot tesz, azt tegye meg a testületi ülést megelőzően minimum 3 nappal 
korábban, annak érdekében, hogy minden érintett bizottságnak lehetősége legyen a 
javaslatot megtárgyalni. 
 
Fazekas Zoltán megemlíti, hogy a Bolyki Tamás Általános Iskola alsótagozatos diákjai 
országos diákolimpiai döntőben vesznek részt a hétvégén, mely Ózdon kerül 
megrendezésre. Kéri szavazzanak az előterjesztésről a módosító javaslat 
figyelembevételével. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
27/2012.(III.22.) határozata 

alapítványok támogatásának jóváhagyásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi alapítványok lakóterületi céltartalékból, 
valamint kulturális feladatokra jóváhagyott előirányzatból történő támogatását.  
 
 Bolyky Tamás Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány       

- lakóterületi céltartalékból                                                     100.000 Ft 
- kulturális feladatok előirányzatából                                       30.000 Ft 

Sajóvárkony Általános Művelődési Központ 
 Fejlesztéséért Alapítvány (lakóterületi céltartalékból)             120.000 Ft 

Ózd Közbiztonságáért Alapítvány     900.000 Ft 
(Közrendvédelmi keretből) 

 
Felelős: Pénzügyi osztályvezető 
Határidő: Támogatási megállapodás megkötését követően 
 

-.-.- 
 

 
9.) napirend 

Javaslat lakásfenntartási támogatás keretében adott tüzelőanyagok beváltása 
érdekében indult pályázati eljárás lezárására 

 
Vitális István elmondja, ezt a határozati javaslatot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 
Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttes ülésen tárgyalta. A Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság egybehangzóan, a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság 1 
tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Bélteczki János ismerteti, az Egészségügyi és Szociális Bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést, azt 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolják.  
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság nevében tájékoztat, a határozati 
javaslatot megtárgyalták, elfogadták és elfogadásra javasolják.  
 
Márton Ferenc kérdése, miért változtatták meg az eredeti, több pályázó által 
megpályázott kiírást? 
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Fürjes Pál válaszában tájékoztat, korábban három, városunkban lévő TÜZÉP látta el ezt a 
szociális természetbeni juttatást. Mivel közel 100 MFt a kiosztott fa- és szénutalványok 
értéke, és van a feladat ellátására alkalmas 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő cég 
(ÓZDSZOLG Nonprofit Kft), ezért az önkormányzat bevételének, illetve a lakosság 
tüzelőanyaggal történő kedvezőbb feltételek melletti ellátása érdekében javasolják a 
korábbi pályázat eredménytelenné nyilvánítását.  
 
Fazekas Zoltán szavazást kér a határozati javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
28/2012. (III.22.)  határozata 

 
 lakásfenntartási támogatás keretében adott tüzelőanyagok beváltása érdekében 

indult pályázati eljárás lezárásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület a lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott tüzelő segély 
biztosítása érdekében 2011. október 20-án indult pályázati eljárást eredménytelenné 
nyilvánítja. 
 
Felkéri a Szociális és Egészségügyi Osztályt, hogy a Vitelló Kft-t és a Domaép Kft-t 
tájékoztassa a Képviselő-testület döntéséről. 
 
Felelős: Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője                     
Határidő: azonnal 
 

10.) napirend 
Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának 

elfogadására 
 
 
Fazekas Zoltán közli, a Társulási Megállapodás módosítását Ózd Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási Tanácsa korábban már elfogadta, de jogtechnikai szempontból szükség 
van a társulásban tagként szereplő minden település Képviselő-testületének 
hozzájárulására is. Kéri a bizottságok véleményét. 
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság nevében tájékoztat, a határozati 
javaslatot megtárgyalták, elfogadták és elfogadásra ajánlják.  
 
Vitális István elmondja, a Társulási Megállapodás módosítását a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttes ülésen tárgyalta. 
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Egybehangzóan elfogadták és elfogadásra javasolják. 
 
Dr. Bélteczki János ismerteti, az Egészségügyi és Szociális Bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést, azt elfogadásra javasolják.  
 
Krovakecz Györgyné elmondja, a Társulási Megállapodás Ózd Kistérség 
alapdokumentuma. Ennek módosítását valamennyi tagi önkormányzatnak el kell 
fogadnia. A kiadott írásos anyaghoz képest Lénárddaróc község jegyzőjének személyében 
változás történt, Kaló Miklósné helyett Dr. Szűcs Beáta lett a jegyző. A Társulási Tanács 
már ezzel a módosítással együtt fogadta el a 3/2012.(III.14.) határozatával a Társulási 
Megállapodást, a javítás figyelembevételét kéri a Képviselő-testülettől is. 
 
Fazekas Zoltán, mivel a Lénárddaróc község jegyzőjének személyében történő változás 
miatti módosítást az előterjesztő Fürjes Pál polgármester is elfogadta, kéri a Képviselő-
testületet, szavazzanak a javított Társulási Megállapodás módosítását illetően. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
29/2012.(III.22.) határozata 

 
Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának 

elfogadásáról 
 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület elfogadja Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának módosítását a Határozat 1. mellékletében foglalt tartalommal.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított Társulási Megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
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1. melléklet Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
29/2012.(III.22.) határozatához 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ÓZD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 
 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 
 
 

(A 2004. júniusában elfogadott Társulási Megállapodás 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)
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1Az Ózd kistérség önkormányzatai - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 
41.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatok 
társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 16.§-a, a települési 
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv. és az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. alapján – abból a célból, hogy  
 

a) a kistérség közigazgatási területén élő lakosok az önkormányzati 
közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, 

b) biztosítsák a kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és 
együttműködési rendszerét, 

c) biztosítsák az egyes települések önkormányzatainak teljesítőképességét 
meghaladó önkormányzati feladat és hatáskör, valamint közszolgáltatási rendszer 
közös, ill. térségi rendszerének kialakítását, szervezését, összehangolását, 
működtetését és fejlesztését, 

d) biztosítsák a kistérségben működő intézmények integrációját, feladatellátásának 
összehangolását, fejlesztését, 

e) az önkormányzatok e megállapodás keretében történő együttműködéssel minél 
teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind 
magasabb szintű ellátást és szolgáltatást, 

f) az önkéntesség, a kölcsönös előnyök, az arányos teherviselés elvének az 
egyenjogúság és az autonómia tiszteletben tartása mellett 

 
testületeik döntése alapján társulási megállapodást kötnek. 
 

I. 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
1. A kistérségben működő jelen megállapodás 1. sz. mellékletében felsorolt települési 

önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező többcélú társulást hoznak létre (a 
továbbiakban: Társulás) a kistérség területének összehangolt fejlesztésére (különösen: 
fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására); térségi 
közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények fenntartására, 
valamint a településfejlesztés összehangolására. A társulás határozatlan időre jön létre. 

 
2. A Társulás neve: Ózd Kistérség Többcélú Társulása. 
 
3. A Társulás székhelye: Ózd, Városház tér 1. 

A Társulás tagjainak neve, székhelye és lakosságszáma: 1. számú melléklet szerint. 
 A Társulás lakosságszáma: 73.115 fő 2 

 
3/A3A Társulás lakosságszámának megállapításánál az adott évi költségvetési törvényben  

meghatározott - normatív támogatásoknál figyelembe vett -  lakosságszám az 
irányadó.  

                                                
1  Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től.  
 Módosította: 3/2012.(III.14.) határozat. Hatályos: 2012....-tól. 
2  Beiktatta: 3/2012.(III.14.) határozat. Hatályos 2012. ..-tól.   
3  Beiktatta: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től. 
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4. A Társulás működési területe: az 1. számú mellékletben szereplő települési 

önkormányzatok közigazgatási területe. 
 
5.4 A Társulás bélyegzője: Ózd Kistérség Többcélú Társulása felirattal ellátott 

körbélyegző, közepén Magyarország címerével. 
 
6. A Társulás jogi személy. A Társulás ezennel átalakul a 2004. évi CVII. törvényben 

szabályozott többcélú kistérségi társulássá és a továbbiakban nem költségvetési 
szervként működik, de a gazdálkodására a költségvetési szervek működésére 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A jelen átalakulás előtti és utáni többcélú 
kistérségi társulás között jogfolytonosság (mintegy jogutódlás) van. 

 
7. A Társulás pénzügyi-gazdasági feladatait az Ózd Város Polgármesteri Hivatala látja el, 

mint a Társulás nem elkülönült munkaszervezete. 
 
8.5 A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén a Szervezeti és 

Működési Szabályzatban jóváhagyott helyettesítési rend szerinti elnökhelyettes látja 
el. 

 
9. A megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásáról a Társulás 

gondoskodik. 
 
10.6 A Többcélú Társulás az alábbi funkciókat látja el: 
 

a) önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, kistérségi közszolgáltatások 
szervezése, összehangolása, biztosítása, fejlesztése (ellátási- és szolgáltatási 
rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, integrálása, 
intézmények közös fenntartása, működtetése, fejlesztése) 

 
b) 7 

 
Mikro-körzeti társulás8 

 
1. 9 A Társulás tagjai összehangolt feladatellátásuk, társadalmi és gazdasági érdekeik 

érvényesítése és településeik fejlesztése céljából a Társuláson belül a Társulás 
feladatai megvalósítása céljából mikro-körzeti társulást hozhatnak létre. A mikro-
körzeti társulás tervezett célját és feladatát véleményezés céljából előzetesen a 
Társulási Tanács elé kell terjeszteni. 
 

2.10 A mikro-körzeti társulás a társulás azon tagjaiból áll, mely tagok jelen többcélú 
                                                
4  Módosította: 3/2012.(III.14.) határozat. Hatályos: 2012. ….-tól. 
5  Módosította: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. határozat. Hatályos 2007. 11.22-től. 
6  Beiktatta: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. határozat. Hatályos 2007. 11.22-től.  
  Módosította: 3/2012.(III.14.) határozat. Hatályos: 2012....-tól 
7  Hatályon kívül helyezte: 3/2012.(III.14.) határozat. Hatálytalan: 2012. ...-tól. 
8  Az alcímet beiktatta: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. határozat. Hatályos 2007. 11.22-től. 
9  Módosította: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. határozat. Hatályos 2007. 11.22-től. 
10  Módosította: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. határozat. Hatályos 2007. 11.22-től. 
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társulási megállapodáson belül, e megállapodás függelékét képező külön 
megállapodással a kistérségen belül az önkormányzatok egy vagy több kötelező 
alapellátási feladatát vagy szabadon választott feladatát együtt oldják meg. 

3.11 A mikro-körzeti társulás elsősorban az egymással szomszédos települések 
lakosságának alapszolgáltatásait biztosítja. 

 
4.12 A mikro-körzeti társulás feladata a külön megállapodásban szereplő feladatok 

koordinációja, ellenőrzése, valamint a hatékony működtetés, a szolgáltatás 
színvonalának ellenőrzése. 

 
5.13 A mikro-körzeti társulás előkészítését e Társulás munkaszervezete végzi.  
 
6.14 A résztvevők a mikro-körzeti társulás működésének szabályait is a külön 

megállapodásban szabályozzák. A mikro-körzeti feladatellátó társulás a többcélú 
társulási rendszer része.  

 
II. 

 
A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 

 
115.  A társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak 

megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen megállapodásban 
rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési 
önkormányzatok alábbi feladatait (hatásköreit): 

 
a)16  
b) egészségügyi ellátás, 
c) szociális ellátás, 
d) család-, gyermek- és ifjúságvédelem, 
e) oktatás és nevelés, 
f) közművelődés és közgyűjteményi tevékenység, 
g) település- és területrendezés, 
h) környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés, 
i) közlekedés, 
j) vízgazdálkodás, szennyvízkezelés és -tisztítás, 
k) szolgáltatási-szervezési feladatok, 
l) pénzügyi-gazdasági belső ellenőrzés, 
m) közbeszerzés, 
n) foglalkoztatás, 
o) sport, 
p17) vízkárelhárítás, bel- és csapadékvíz-elvezetés. 

 
                                                
11  Beiktatta: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. határozat. Hatályos 2007. 11.22-től. 
12 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től.  
13 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től.  
14 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től.  
15  Módosította: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. határozat. Hatályos 2007. 11.22-től. 
16  Hatályon kívül helyezte: 3/2012.(III. 14.) határozat. Hatálytalan 2012. ….-től. 
17  Beiktatta: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től. 



 

 

77 

2. A Társulás az e megállapodásban foglalt feladatokat a megvalósíthatóságtól 
függően fokozatosan vezeti be, illetve látja el. A Társulás keretében a fokozatosság 
nem vonatkozik az időközi jogszabály-változások eredményeként kötelezővé váló 
feladatokra. A Társulás működésének alapvető célja, hogy a teljességre törekszik. E 
célnak rendeli alá a birtokában lévő erőforrásokat. 

 
3.18 A Társulás az 1. pontban meghatározott feladatellátása során 
 

a)  szakmai és komplex program előkészítő, 
b) javaslattevő, 
c) programmenedzselő, 
d) koordináló, 
e) döntést hozó,  
f) a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő,  
g) végrehajtó 

 tevékenységet folytat. 
 
4.  E megállapodás II/1. pontjában meghatározott feladatok tekintetében a Társulás, az 

ózdi kistérségre az összehangolt és szervezett feladatellátás érdekében összehangolt 
térségi – a megállapodásban rögzített feladatokra vonatkozó – egybevont adatbázist 
működtet. Az adatbázissal szemben támasztott követelmény, hogy alkalmas legyen a 
térségi, ágazati tervek, projektek elkészítésére és biztosítsa a megalapozott elemzés 
feltételeit. 

 
519. A feladatellátás módjai különösen: 

a) társulás útján (többcélú kistérségi társulási megállapodás útján),  
b) szervező tevékenységével létrehozott intézmény-fenntartó társulás 

keretében, 
c) a társulás által fenntartott  intézmény útján, 
d) mikro-körzeti társulás által fenntartott  intézmény útján, 
e) feladat-ellátási megállapodással, 
f) közszolgáltatási megállapodással, 
g) vállalkozási szerződéssel, 
h) üzemeltetési szerződéssel, 
i)  egyéb módon. 
 
 

6.20 A feladatellátás rendszere: 
 

a) kötelező feladatellátás: törvény által kistérséghez telepített feladat- és 
hatáskörökben térségi feladatellátás 

 
b) a Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei határozattal 
hagyják jóvá, hogy jelen társulási megállapodásban szereplő valamennyi települési 
önkormányzatra kiterjedő feladat- és hatáskörök ellátására társulnak, 

                                                
18 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos 2011. III. 31-től. 
19  Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től. 
20  Beiktatta: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től. 
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c) ágazati feladatellátás: (egyes települési önkormányzatok által, külön megállapodás 
keretében a Társulásra átruházott feladatellátás) 

ca) 21a többcélú kistérségi társulás keretében több intézmény-fenntartó társulás 
működhet, 

cb) 22a Társulás által vállalt egyes ágazati vagy mikro-körzeti feladatok ellátását  
a Társulás tagönkormányzatának intézménye útján is biztosíthatja, ha az 
érintett önkormányzat képviselő-testülete a Társulással külön megállapodást 
köt. 

 
III. 

 
A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI 

 
III/A. 

 
1. A Társulás döntést előkészítő, koordináló és végrehajtás szervező feladata 

 
A Társulás a feladatok megvalósítása során az e fejezet 1-5. pontjaiban foglaltak szerint 
jár el. 
 
1. 23A programok tervezése és előkészítése során:  

 
a) számba kell venni, hogy milyen önkormányzati erőforrások vehetők igénybe 

a célok megvalósításához, 
b) fel kell mérni milyen egységes kedvezmény vagy támogatási rendszer 

kidolgozása és működtetése indokolt, 
c) fel kell kutatni a szóba jöhető állami és nem állami külső és helyi forrásokat, 
d meg kell vizsgálni, hogy más kistérségekkel történő együttműködésnek 

milyen lehetséges eljárása és módozata lehet, az ilyen irányú alternatíva 
elemzését előnyeivel és hátrányaival számba kell venni, 

e) fel kell tárni, hogy a tervezés során a Társulás települései és más érintettek 
érdekviszonyait milyen módon lehet összehangolni, 

f) számba kell venni az egyes programok tervezésénél a lehetséges 
együttműködők teljes körét. 

 
2. 24A Társulás a program előkészítés munkafázisát követően, a programmenedzselés 

során: 
 

a) figyelemmel kíséri és az elbírálásig gondozza a projekteket (útját 
figyelemmel kíséri, a szükséges hiánypótlásokat teljesíti), 

b) gondoskodik a döntést követően a végrehajtás érdekében szükséges 
szerződések megkötéséről, az önkormányzati szabályozások előkészítéséről, 

c) intézkedik a megvalósítás érdekében szükséges pályázati kiírások 

                                                
21  Jelölését módosította: 3/2012.(III.14.) határozat. Hatályos: 2012. ...-tól. 
22 Jelölését módosította: 3/2012.(III.14.) határozat. Hatályos: 2012. ...-tól. 
23 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos 2011. III. 31-től. 
24 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos 2011. III. 31-től. 
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előkészítéséről és a pályázatok lebonyolításáról. 
 
3. A Társulás koordináló feladatkörében egyrészt az adott cél megvalósulásáig, másrészt, 

ha az adott tevékenység folyamatos működtetést igényel, valamennyi résztvevő 
munkáját összefogja, szervezi. 

 
4. 25A Társulás a döntések végrehajtása és figyelemmel kísérése során: 
 

a) komplex módon elemzi a végrehajtást a cél megvalósulása szempontjából,  
b) a végrehajtás tapasztalatai alapján - a hatékonyabb és magasabb szintű ellátás 

biztosítása céljából - a Társulás Tanácsát összefoglaló elemzéssel és 
javaslattal tájékoztatja. 

 
5. A döntésekhez a Társulás felhasználja az információs térségi adatbázist. Annak 

kialakításáig a Társulásban résztvevő önkormányzatok jegyzői közreműködésével kell 
az elemzéshez szükséges adatbázist összegyűjteni. 

 
III/B. 

 
2. Ágazati feladatok 

 
Területfejlesztési feladatok26 

 
Egészségügyi feladatok 

 
1. A Társulás megfigyelő rendszert tart fenn, illetve működtet, amelynek célja a kistérség 

egészségügyi helyzetének folyamatos áttekintése, amennyiben az egészségre ártalmas 
rizikófaktorok a lakosság egészségügyi helyzetének romlását eredményezik, tanácsadó 
és felvilágosító rendszer szervezése és működtetése az egészségügyi helyzet 
romlásának megállítása, illetve a rizikófaktorok csökkentése, megszüntetése 
érdekében. 

 
2. A Társulás olyan figyelő-rendszert működtet, amely figyelemmel kíséri a szakellátás 

kapacitás-kihasználtságát, összehangolja a kistérségi szakellátás kapacitásigényeit. 
 
3. 27A Társulás kidolgozza az Ózdi kistérség Egészségügyi tervét, figyelemmel a 

települési önkormányzatok egészségtervére, valamint gondoskodik azok 
összehangolásáról. 

 
4.28 A Társulás figyelemmel kíséri a kistérség településein az egészségügyi alapellátás 

biztosítottságát, és szükség esetén - a kistérség teljes lefedettsége érdekében - 
kezdeményezi a körzetek módosítását, újra kijelölését. 

 

                                                
25 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos 2011. III. 31-től. 
26  Hatályon kívül helyezte 3/2012.(III.14.) határozat. Hatálytalan: 2012. ….-tól. 
27  Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től. 
28  Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től. 
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5.29 A Társulás vizsgálja  
a) közös egészségügyi intézmény, 
b) a háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálat, 
c) a térségben összehangolt hétközi, illetve hétvégi háziorvosi, fogorvosi Központi 

ügyelet, 
d) gyermek, ifjúsági, iskolai és felnőtt közös fogászati szakellátás, 
e) járóbeteg-szakellátás 

 
létrehozásának, fenntartásának, és működtetésének a lehetőségeit, és szükség szerint 
megszervezi és működteti azt. 
6 – 7. 30  
 
8.31  A Társulás koordinálja a kistérségben a házi betegápolást, és vizsgálja társulási 

formában történő biztosításának lehetőségét, szükség szerint megszervezi és működteti 
azt. 

 
9 – 11. 32 
 

12.33 A Társulás az egészségmegőrzés és a prevenció érdekében egészségügyi 
szűrővizsgálatokat szervezhet a térség teljes lakosságára kiterjedően. 

 
13. A Társulás gondoskodik a térségben a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok 

megszervezéséről, biztosítja a feladat ellátásához szükséges tárgyi és személyi 
feltételeket. 

 
14. A Társulás gondoskodik a térségben az iskola-egészségügyi ellátás biztosításáról, illetve 

szervezéséről. 
 

15. Információs hálózatot működtet, amellyel a helyben szokásos módon tájékoztatást ad a 
társult önkormányzatoknak, az azok által fenntartott intézményeknek, illetve a kistérség 
területén (fenntartótól függetlenül) működő intézményeknek a feladatellátás 
folyamatáról és eredményéről. 

 
16.34 A Társulás az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan figyelemmel kíséri a pályázati 

lehetőségeket, pályázatot nyújthat be és segíti a társulásban részt vevő 
önkormányzatokat a pályázat elkészítésében, szükség szerint a megvalósításban. 

 
17. Továbbképzéseket, szakmai konferenciákat szervez az egészségügyi ellátásban 

résztvevő dolgozók számára. 
18. 35 

19.36A Társulás szervezi az önkormányzatok által fenntartott intézmények szakmai 

                                                
29  Megállapította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től. 
30  Hatályon kívül helyezte: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatálytalan: 2011. III. 31-től. 
31  Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től. 
32  Hatályon kívül helyezte: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatálytalan: 2011. III. 31-től. 
33  Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től. 
34  Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től. 
35  Hatályon kívül helyezte: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat: Hatálytalan: 2007. XI. 22-től. 
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tevékenységének mérését és értékelését. 
 

20. Egyeztető fórum szerepét tölti be az egészségügyi alapellátás biztosítására kötött 
megállapodások során a kistérség önkormányzatai között esetlegesen felmerülő viták 
megoldásában. 

 
21. Kistérségi egészségügyi adatbázist hoz létre. 

 
Szociális feladatok 

1. A Társulás összehangolja a kistérség területén a szociális tevékenységet és 
szolgáltatásokat végző intézmények fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, 
működtetését és működését. 

2. A Társulás vizsgálja a közös intézménylétrehozás és működtetés lehetőségeit. 
 
3. A Társulás lehetőség szerint gondoskodik a kistérségben a szociális foglalkoztató 

közös működtetéséről. 
 
4.37 A Társulás a kistérség területén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény szerint szociális alapszolgáltatás keretében megszervezi, 
működteti a(z) 

a) házi segítségnyújtást, 
b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 
c) családsegítést, 
d) támogató szolgálatot, 
e) szociális étkeztetést, 
f) idősek klubját, 
g) szenvedélybetegek közösségi ellátását, 
h) nappali melegedőt, 
i) szenvedélybetegek nappali ellátását. 

 
5.38 Társulás a kistérség területén az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szakosított 

ellátási formákat működteti: 
a.) idősek otthona, 
b.) hajléktalan személyek átmeneti szállása, 
c.) éjjeli menedékhely. 

 
6 – 9. 39 
 

10.40 A Társulás a kistérségben gondoskodik az alábbi alapszolgáltatások, valamint átmeneti 
elhelyezést nyújtó intézmények létrehozásának előkészítéséről, majd az előkészítést 
követően dönt annak létrehozásáról és működtetéséről: 

a) pszichiátriai betegek közösségi ellátása; 
b) pszichiátriai betegek nappali ellátása; 

                                                                                                                                                   
36  Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től. 
37  Megállapította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től. 
38  Megállapította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től. 
39  Hatályon kívül helyezte: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatálytalan: 2011. III. 31-től. 
40  Megállapította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től. 
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c) fogyatékos személyek nappali ellátása; 
d) időskorúak gondozóháza; 
e) fogyatékos személyek gondozóháza;  
f)  pszichiátriai betegek átmeneti otthona; 
g) szenvedélybetegek átmeneti otthona. 

 
11 – 14.  41 
 
15. A Társulás biztosítja az általa létrehozott intézmények és szolgáltatások működéséhez 

szükséges személyi, illetve tárgyi feltételeket. 
 

16. A Társulás a szociális szolgáltatások területén az általa létrehozott intézményekben 
gyakorolja a fenntartói, az irányítási, törvényességi és ellenőrzési jogokat. 

 
17. A Társulás a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények támogatására 

pályázatot nyújthat be. 
 

18. A Társulás összehangolja a tagok intézményeinek szakmai munkáját, értékelését, 
ellenőrzését. 

 
19. A Társulás a szociális ellátásban dolgozó szakemberek részére szakmai továbbképzést 

és konferenciát szervez. 
 

20. A Társulás egyeztető fórum szerepét tölti be a kistérség önkormányzatai között, a 
szociális ellátás biztosítására kötött megállapodások végrehajtása során esetlegesen 
felmerülő viták tisztázásában. 

 
21. A Társulás kistérségi szociális adatbázist hoz létre. 

 
22.42 A Társulás a tartós bentlakásos intézmények vonatkozásában meghatározza az érdek-

képviseleti fórum megalakításának és tevékenységének szabályait  
 
23.43 A Társulás elkészíti a szociális szolgáltatástervezési koncepciót. 

 
24.44 A Társulás szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre a szolgáltatástervezési koncepcióban 

meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel 
kísérésére. 

25.45   A Társulás intézménye által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Ózd Város 
Önkormányzata rendeletet alkot a Társulási Tanács által megfogalmazottak szerint. 

 
 

                                                
41  Hatályon kívül helyezte: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatálytalan: 2011. III. 31-től. 
42  Beiktatta: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től. 
43  Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től. 
44  Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től. 
45  Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től. 
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Család, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok46 
 
 
1. A Társulás összehangolja a kistérségben a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát és a 

fejlesztéseket. 
 
2.47 A Társulás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény szerint gyermekjóléti alapellátás keretében megszervezi és működteti a   
a) gyermekjóléti központ szolgáltatásait,  
b) bölcsődei ellátást,  
c) gyermekek átmeneti elhelyezését,  
d) családok átmeneti elhelyezését, továbbá  
e) speciális szolgáltatásként készenléti ügyeleti telefonos szolgáltatást működtet. 

 
3 – 4.48 
 
 
5.49 A Társulás család-, gyermek-, és ifjúságvédelmi feladatok fejlesztése érdekében 

pályázatokat nyújthat be. 
 
6. A Társulás szakmai tanácskozásokat szervez a kistérség gyermek- és ifjúságvédelmi 

szakemberei számára. 
 
7.50 A Társulás kistérségi család-, gyermek és ifjúságvédelmi adatbázist hoz létre. 
 
8.51A Társulás intézménye által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekvédelmi ellátások vonatkozásában Ózd Város Önkormányzata rendeletet alkot a 
nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a 
Társulási Tanács által hozott határozat alapján. 
 
 
 

Oktatási és nevelési feladatok 
 
1. A Társult önkormányzatok közoktatási intézmény-fenntartási és fenntartói- irányítási 

feladataival összefüggésben: 
a)  összehangolja a közoktatási terveket, 
b)  egyezteti az indítandó osztályok és az iskolák tanulócsoportjainak számát, és 

együttes javaslatot készít a térség demográfia alapján a tanulócsoportok számára 
c)  előkészíti a közoktatási megállapodásokat 
d)  a kistérségi oktatási kapacitások hatékonyabb működtetése érdekében közös 

alapfokú oktatási, pedagógiai és nevelési terveket készít a kistérségre 

                                                
46  Alcímet módosította: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat: Hatályos: 2007. XI. 22-től. 
47  Megállapította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től. 
48  Hatályon kívül helyezte: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatálytalan: 2011. III. 31-től. 
49  Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től. 
50  Módosította: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat. Hatályos: 2007. XI. 22-től. 
51 Beiktatta: 3/2012.(III.14.) határozat. Hatályos: 2012. ….-tól. 
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vonatkozóan, meghatározva a kistérség oktatási, fejlesztési irányait térségi 
tervezéssel, a térségi tervek alapján szervezi a térségben a hatékony és a kor 
követelményeinek megfelelő oktatást. 

 
2. Információs hálózatot működtet, mellyel a helyben szokásos módon információt nyújt 

a társult önkormányzatok által fenntartott intézményeknek, illetve a kistérség területén 
működő intézményeknek, (fenntartótól függetlenül) a feladatellátás folyamatáról és 
eredményéről. 

 
3 – 4. 52 
 
5. Működteti a kistérségben az óvodavezetői, iskola-igazgatói, óvoda-iskolaközi szakmai  

munkaközösségeket. 
 
6. Szakmai napokat, továbbképzéseket, tanfolyamokat szervez. 
 
7. Kihelyezett szakmai konferenciákat szervez. 
 
8.53 Kistérségi tanulmányi és sportversenyeket szervez, összehangolja az alábbi 

sporttevékenységeket: 
a) tanterv szerinti úszásoktatást, 
b)  

c) diákolimpiai versenyeket, 
d) iskolai és diáksport jellegű rendezvényeket, 
e) 

9.54 
 
10. Biztosítja a kistérségben a szakszolgálati feladatok ellátását, nevelési tanácsadás, 

logopédia, gyógytestnevelés, pályaválasztást. 
 
11 – 12. 55 

 
13. Egyeztető fórum szerepét tölti be az iskola-fenntartási megállapodások végrehajtása 

során a kistérség önkormányzatai közötti esetleges viták elintézésében. 
 
14. Koordinálja a szükséges intézmény integrációval összefüggő feladatokat, s az ehhez 

kapcsolódó döntés előkészítő folyamatokat. 
 
15. Kistérségi közoktatási adatbázist hoz létre. 
 

Közművelődési és közgyűjteményi feladatok56 
 
1. A Társulás összehangolja a muzeális gyűjtemények fejlesztését, a lehetőségekhez 

                                                
52  Hatályon kívül helyezte: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatálytalan: 2011. III. 31-től. 
53  Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től. 
54  Hatályon kívül helyezte: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatálytalan: 2011. III. 31-től. 
55  Hatályon kívül helyezte: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat. Hatálytalan: 2007. XI. 22-től.  
56  Alcímet módosította: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat. Hatályos: 2007. XI. 22-től. 
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képest együtt dönt ezek fejlesztéséről, továbbá előkészíti és elfogadja a fejlesztés 
rövid, közép, valamint hosszú távú terveit. 

 
2. A Társulás felmérést készít és kapcsolatot teremt a kistérségben lévő nyilvános 

könyvtárakkal, építve a beindult szakfelügyeleti vizsgálatok tapasztalataira. 
 
3. A Társulás szervezi a nyilvános könyvtári feladatok ellátásával kapcsolatos 

feladatokat, ezen belül közös állománygyarapító terveket készít, szükség esetén a 
kistérségi feladatok szakszerű ellátása érdekében könyvtári szakembert alkalmaz, 
rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiség felett, 
rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva. 
Statisztikai adatokat szolgáltat. 

 
4. A Társulás összehangolja a kistérség területén a művelődési otthon, művelődési ház, 

művelődési központ, szabadidő központ, közösségi ház, ifjúsági-, illetve gyermekház, 
faluház vagy az oktatási és közművelődési, illetőleg egyéb feladatokat ellátó általános 
művelődési központ, önálló vagy többfunkciós, közös igazgatású kulturális és 
sportlétesítmény fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetést és működését. 

 
5. Összefogja és koordinálja a helyi közművelődési tevékenység támogatási formái 

körébe tartozó, az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző 
tanfolyamokat, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási 
lehetőségeket. 

6. Szervezi és koordinálja a kistérség települései kulturális, szellemi, művészeti 
értékeinek, hagyományainak feltárást, megismertetését. Gondoskodik a helyi 
művelődési szokásokról. 

 
7. Kiemelt figyelmet fordít a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi 

életének, érdekérvényesítésének segítésére, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok 
kiépítésének és fenntartásának segítésére. 

 
8.57 A természeti és kulturális értékek feltárásával alkalomszerűen közös programot készít 

a Gótikus Út, a Vaskultúra Útja és más idegenforgalmi turizmus rendezvényeihez. 
Kiemelt figyelmet fordít a határmenti szlovákiai és gömöri kapcsolatok ápolására. 

 
9. A Társulás szervezi a kistérségen belül: 

- a könyvtári és információs szolgáltatás fenntartásának támogatását 
- a könyvtárak állománygyarapítását segítő, a hazai dokumentumokról 

adott rendszeres tájékoztatás támogatását 
- a nyilvános könyvtári ellátás helyi igényeinek megfelelő alakítását. 

 
10. Pályázat figyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti a nyilvános könyvtári 

tevékenység feltételeinek és a könyvtár színvonalának javítását. 
 
11. Ajánlást készít a könyvtári dokumentumok vásárlására, a könyvtári rendszer 

működtetése céljából a könyvtár alapfeladatain túl végzett tevékenységre, a könyvtári 

                                                
57  Módosította. 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től. 
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informatikai hálózat fenntartására, fejlesztésére. Távlati célként a dokumentumok 
elektronikus tartalmi feltárására és digitalizálására. 

 
12. A Társulás tagjai együttműködnek a hagyományok ápolása, az ünnepek kialakítása, a 

közhasznú ismeretterjesztő és nyelvtanfolyamok szervezése, a művészeti események, a 
szórakoztató és színházi rendezvények szervezésében. 

 
13. Évente rendszeresen ismétlődő művészeti vetélkedőket, gálákat szervez, és 

gondoskodik a művészeti, valamint a hagyományőrző csoportok kölcsönös 
szerepeltetéséről. 

 
14. Indokolt esetben, a rendezvények nagyságrendjének függvényében közösen biztosítja 

azok lebonyolítását segítő komplett technikai bázist (hangosítási, világosítási, 
audiovizuális eszközök) és a megfelelő szakembereket.  

 
15. Előkészíti a kistérségben a közművelődési megállapodásokat. 
 
16. A feladatok ellátása érdekében előkészíti a kistérségre vonatkozó, a kultúrához és 

közművelődési szolgáltatásokhoz való egységes és azonos feltételű hozzájutást 
biztosító szabályozás tervezeteket (önkormányzati rendelet-tervezeteket és egyéb 
szabályozás tervezeteket: pl. működési szabályzat tervezet, árkalkulációk, 
közművelődési megállapodás tervezet). 

 
17. Pályázatfigyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti a közművelődés 

feltételeinek és színvonalának javítását. 
18. Kistérségi közművelődési adatbázist hoz létre. 
 

Település- és területrendezési feladatok58 
 
1. A kistérség település és területrendezési, műemlékvédelmi tevékenységének az 

országos és a megyei tervekkel kapcsolatos összhangjának a megteremtése, országos 
valamint a megyei tervekre való építése. 

 
2. Összehangolja a település és területrendezési, műemlék védelmi feladatokat.  

A kistérség területén lévő műemléki értékek feltárása, számbavétele, védelmének 
megszervezése. 
 

3. Gondoskodik az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakításról, valamint 
a helyi építészeti örökség védelméről. 
 

4. Információs hálózatot működtet, melyből a helyben szokásos módon információt nyújt 
a társult önkormányzatoknak. 

 
5. A településrendezés színvonalának javítása érdekében kistérségi főépítészt bízhat meg. 
 

                                                
58  Alcímet módosította: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat. Hatályos: 2007. XI. 22-től. 
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6. A kistérségi főépítész vezetésével a kistérséghez tartozó önkormányzatokkal 
együttműködve tervtanácsot működtethet. 

 
7. Az épített környezet alakítása és védelme során a közérdekű intézkedéseket és 

döntéseket megelőzően, illetőleg azok végrehajtása során biztosítja a nyilvánosságot 
és a közösségi ellenőrzés lehetőségét. 

 
8. Gondoskodik az érdekelt állampolgárok, szervezetek megfelelő tájékoztatásáról, és 

lehetőséget ad részükre vélemény nyilvántartásra és javaslattételre.  
 
9. Pályázatot nyújthat be a feladatok eredményes ellátása érdekében. 
 
10. Kistérségi települési és területrendezési adatbázist hozhat létre. 
 

Környezet- és természetvédelmi, valamint hulladékkezelési feladatok 
 

1. Kialakítja és összehangolja a kistérséghez tartozó települések Települési 
Környezetvédelmi Közös Programját (a továbbiakban: Program). 

 
2. Gondoskodik a Programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás 

ellenőrzéséről. 
 
3. A kistérség környezetvédelmi feladatainak a megoldására közös Környezetvédelmi 

Alapot hozhat létre. 
 
4. Felméri a közös hulladékgazdálkodási terv készítésének lehetőségét és megvalósulás 

esetén szervezi annak végrehajtását. 
 
5. Környezeti hatásvizsgálatok végzése, melynek célja a tervezett tevékenység összes 

környezeti hatásának a felmérése, értékelése. 
 
6. Vizsgálja a települési környezet tisztaságát, a csapadékvíz elvezetését, a kommunális 

szennyvízkezelést, gyűjtést, elvezetést, tisztítást, kommunális hulladékkezelést. 
 
7. A fenntartható fejlődés megtartása érdekében a kistérség adatbázist működtet. 
 
8. Állati hulladékok kistérségi szintű kezeléséhez – gyűjtés, ártalmatlanítás stb. – 

technikai feltételek megteremtése. 
 
9. Állati hulladékok gyűjtésének és ártalmatlanításának közös szervezése. 

 
Közlekedési feladatok59 

 

                                                
59  Alcímet módosította: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat. Hatályos: 2007. XI. 22-től. 
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1. Közlekedési – fejlesztési tervek készítése, gazdaságos közlekedési hálózat kiépítése a 

kistérség települései között, figyelemmel a gépjárműpark műszaki állapotára 

fejlesztésének lehetőségeire és optimális kihasználására.  

 
2. Útellenőri szolgálat közös működtetési lehetőségeinek vizsgálata. 
 
3. Kistérségi fejlesztési, felújítási és üzemeltetési feladatok tervezése, pályáztatási 

feltételek egyeztetése. 
 

Vízgazdálkodási, szennyvízkezelési és –tisztítási feladatok60 
 
1. Vízközművek közös működtetésének regionális rendszerhez való kapcsolódásának 
vizsgálata. 
 
2. 61 
 
3. Vízrendezés, vízkárelhárítás, árvíz-és belvízelvezetés kistérségi szintű koordinációja. 
 
4. Pályázat benyújtása. 
 
5.62 Kistérségi vízgazdálkodási, szennyvízkezelési és –tisztítási adatbázis létrehozása. 
 

Szolgáltatási-szervezési feladatok 
 
1. Rendszeresen, évente több alkalommal szakmai továbbképzéseket, konferenciákat 

szervez együttműködve a térségben található szakemberekkel, vendégelőadókkal, akár 
külföldről is. 

 
2.63 A Társulás megfelelő informatikai hálózat kiépülését követően térségi adatbázist hoz 

létre és információs hálózatot működtet, amely által a helyben szokásos módon 
információt nyújt a társult önkormányzatoknak és az azok által fenntartott 
intézményeknek, illetve a Társulás által fenntartott intézményeknek a feladatellátás 
folyamatáról és eredményéről. 

 
3.64 A társult önkormányzatokkal pályázhat az információs-technológiai lemaradás 

csökkentésére, az idegenforgalmi értékek feltárására és műkötetésére. A pályázatok 
figyelésébe, készítésébe, a fejlesztési feladatok ellátásába bevonja a 
munkaszervezethez kapcsolódó Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályt 
is. 

 
4.65 Megfelelő informatikai háttér kiépülését követően a Társulás részt vesz a kistérség 

                                                
60  Alcímet módosította: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat. Hatályos: 2007. XI. 22-től. 
61  Hatályon kívül helyezte: 3/2012.(III.14.) határozat. Hatálytalan: 2012. ...-tól. 
62  Módosította: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat. Hatályos: 2007. XI. 22-től. 
63  Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től. 
64  Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től. 
65  Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től. 
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településeinek és idegenforgalmi értékeinek az Interneten való közös 
megjelentetésében, ügyfélszolgálati funkciók elektronikus úton való ellátásában, a 
kistérség esemény-naptárának összeállításában, a kistérség egyes településein 
túlmutató, de a kistérséghez tartozást kifejező és azt erősítő közös rendezvények 
szervezésében. 
 

5 – 7.66 
 

Pénzügyi-gazdasági belső ellenőrzési feladatok  
 
1.67  
 
2.68A társulás biztosítja a feladatellátáshoz csatlakozott települési önkormányzatok, azok 

polgármesteri hivatalainak, körjegyzőségeinek, továbbá önmaga és 
munkaszervezetének belső ellenőrzését, valamint a társulás, az önkormányzatok és az 
intézményi társulások önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerveinek pénzügyi-gazdasági ellenőrzését.  

 
3. Előkészíti a vizsgálati programot és a megbízólevelet. Elvégzi az előkészítés egyéb 

feladatait. 
 
4. Írásba foglalja az ellenőrzés megállapítását, indokolt esetben felveti a felelősség 

megállapítását. 
 
5. Ellátja a realizáló tárgyalással kapcsolatos feladatokat. 
 
6. 69 Elkészíti az ellenőrzés tapasztalatairól szóló tájékoztatót. 
 
7 - 8. 70 
 

Közbeszerzési feladatok 
 
1.71 Amennyiben közbeszerzési feladat merül fel, eseti közbeszerzési szabályzat alapján 

kell eljárni. 
 
2. Az eseti közbeszerzési szabályzat elkészítéséért a társulás munkaszervezete felelős. 
 
3. A szabályzatot az elnökség véleményének figyelembe vételével a társulás elnöke 

hagyja jóvá. 
 

Foglalkoztatást elősegítő feladatok72 
 

                                                
66  Hatályon kívül helyezte: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatálytalan: 2011. III. 31-től. 
67  Hatályon kívül helyezte: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat. Hatálytalan: 2007. XI. 22-től. 
68  Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től. 
69  Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től. 
70  Hatályon kívül helyezte: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatálytalan: 2011. III. 31-től. 
71  Megállapította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től. 
72  Beiktatta. 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat. Hatályos: 2007. XI. 22-től. 
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1. Kistérség Társulása a foglalkoztatást elősegítő feladatkörében összehangolja a Társulás 
tagjai által elvégzendő foglalkoztatást elősegítő és közhasznú-, közmunka-szervezési 
tevékenységet. Ennek keretében:  

 
2. Folyamatosan vizsgálja és értékeli a kistérség foglalkoztatáspolitikai, munkaerő-
piaci helyzetét, adottságait és információkat szolgáltat a társult önkormányzatok 
részére. 

 
3. A kistérség területfejlesztési, gazdaságfejlesztési koncepciójával összhangban 

foglalkoztatáspolitikai terveket készít, javaslatokat tesz. 
 
4.73 Figyelemmel kíséri a térségi kihatású, ill. térségi összefogást igénylő 

foglalkoztatáspolitikai pályázati lehetőségeket - különös tekintettel a 
közfoglalkoztatásra –, és javaslatot tesz a társulás tagjainak a pályázatokon való 
részvételre. 

 
5.74 Megvalósító-lebonyolító szervezet megbízásával koordinálja a pályázatok 

végrehajtását, sikeres pályázat esetén figyelemmel kíséri a megvalósulást, elemzi azok 
tapasztalatait.  

 
6. Közreműködik a térségben kialakult munkaerő-piaci válsághelyzetek kezelésében. 
 
7. Kapcsolatot tart a kistérségben működő foglalkoztatáspolitikai és munkaerőképzést 

folytató szervezetekkel, valamint koordinálja egyéb civil szervezetek e feladatkört 
érintő munkáját. 

 
Sport feladatok75 

A Társulás: 
 
1. Összehangolja a hatáskörébe tartozó testnevelés és sport céljait szolgáló létesítmények 

fejlesztését, szoláltatásainak biztosítását, működtetését és működését. 
 
2. Összehangolja és segíti a sport népszerűsítésében, a mozgás-gazdag életmóddal 

kapcsolatos sportszakmai felvilágosító tevékenységben, továbbképzésekben, közös 
sportrendezvényekben való együttműködést. Támogatja komplex szabadidősport- 
programok megszervezését. 

 
3. Együttműködik az utánpótlás nevelés, sport tehetséggondozás területén.  
 
4. Segíti a kistérségi települések sportértékeinek, sporthagyományainak feltárását, 

megismertetését, gondoskodik azok gazdagításáról. 
 
5. Pályázatfigyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti a testnevelés és sport 

feltételeinek és színvonalának javítását.  
 
                                                
73 Módosította: 3/2012.(III.14.) határozat. Hatályos: 2012. ….-tól. 
74 Módosította: 3/2012.(III.14.) határozat. Hatályos: 2012. ….-tól. 
75  Beiktatta. 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat. Hatályos: 2007. XI. 22-től. 
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6. Kiemelt figyelmet fordít a kistérségben működő sportszervezetek, sportszakemberek 
társadalmi kapcsolatrendszerének, érdekérvényesítésének, az egymás közötti 
kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítésére. Elősegíti kistérségi sport- és 
szabadidő-menedzseri hálózat kialakítását.  

 
7. Együttműködik az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő 

önkormányzati feladatokban. Segíti kistérségi sportinformációs rendszer kialakítását 
és működését.” 

 
IV. 

 

A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE 
 

A tagsági jogviszony keletkezése 
 

1. A Társulásban résztvevő települések képviselő-testületi (minősített többséggel hozott) 
határozattal mondják ki a Társulásban való részvételüket.  

 
2. Az egyes önkormányzatok saját belső szabályzatukban foglaltak szerint hagyják jóvá a 

pénzügyi kötelezettségvállalással járó, a Társulás vagyonán és forrásain túli, az 
önkormányzatok külön többletfinanszírozását érintő döntéseket. 

 
3.76 
 
4.77 A Társulási Megállapodást a Társulás tagjai szükség szerint módosítják, a helyi 

önkormányzati általános választásokat követő 6 hónapon belül felülvizsgálják. A 
módosítás akkor lép hatályba, amikor azt a kistérséghez tartozó települési 
önkormányzat valamennyi képviselő-testülete – minősített többséggel hozott döntéssel 
- jóváhagyta.  

 
A tagsági jogviszony megszűnése 

 
1. A társulási megállapodás felmondásával bármely tag, a képviselő-testület minősített 

többséggel hozott kiválásra vonatkozó határozatával a naptári év végén a társulásból 
kiválhat /továbbiakban: kiválás/. A kiválásról szóló – minősített többséggel hozott – 
döntést a települési önkormányzat képviselő-testülete hat hónappal korábban köteles 
meghozni, és azt a társulás tagjaival közölni.  
 

2.78 A Társulási tagság megszűnik, 
a) a tag kiválásával, 
b) ha a település megszűnik,  
c)  ha a Társulás megszűnik, 
d) a Társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott 

                                                
76  Hatályon kívül helyezte: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat. Hatálytalan: 2007. XI. 22-től. 
77  Beiktatta: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat Hatályos: 2011. III. 31-től. 
78  Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat Hatályos: 2011. III. 31-től. 
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határozatával a naptári év utolsó napjával a többcélú kistérségi társulásból 
kizárhatja a Társulás azon tagját, amely a megállapodásban meghatározott 
kötelezettségének – ideértve a vállalt költségviselés nem teljesítését is – 
ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. 

 
A Társulás tagnyilvántartása 

 
1. A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni.  
 
2.79A megállapodás 2. számú mellékletét képező tagnyilvántartás a következőket 

tartalmazza: 
 

a)  az önkormányzat megnevezését,  
b) a belépés időpontját (megállapodást jóváhagyó döntést tartalmazó testületi 

határozat), 
c) a tagság megszűnésének időpontját. 

 
3. A tagnyilvántartást a társulás munkaszervezete vezeti. 
 
4.80 A tag által a Társulás költségvetésében meghatározott, évente fizetett összeget, a 

támogatási kölcsönként kapott összeget és annak visszafizetését külön nyilvántartás 
tartalmazza. 

 
A Társulás szervei 

 
1. A Társulás szervei a Társulási Tanács, a Társulás elnöksége, elnöke, 

elnökhelyettese(i), a Társulás szakmai, az ágazati közszolgáltatási feladatokat 
előkészítő szakmai és eseti bizottsága(i), a Társulási Tanács irányító és stratégiai 
munkáját előkészítő jegyzői kollégium, valamint a Társulás munkaszervezete. 

 
2. 81 

Társulási Tanács 
 

1.82 A Társulás döntést hozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács gyakorolja a 
jogszabályban és e társulási megállapodásban meghatározott feladat-és hatásköröket. 

 
2. A Társulási Tanácsot a társulás tagjainak polgármesterei alkotják. A polgármester 

helyettesítésének rendjéről a képviselő-testület rendelkezik. A Társulási Tanács alakuló 
ülését a székhely település önkormányzatának polgármestere hívja össze, a többcélú 
kistérségi társulás megalakulását követő tizenöt napon belül. 

 
3. A Társulási Tanács alakuló ülésén, titkos szavazással tagjai sorából elnököt választ, 

az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére elnökhelyettes(eke)t választhat, 
meghatározza a helyettesítés rendjét. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely 

                                                
79  Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat Hatályos: 2011. III. 31-től. 
80  Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat Hatályos: 2011. III. 31-től. 
81  Hatályon kívül helyezte: 3/2012.(III.14.) határozat. Hatálytalan: 2012. ….-tól.  
82  Módosította: 6/ÓKJK/2007. (VI.25.) sz. Határozat. Hatályos 2007. XI. 22-től. 
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tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz - amennyiben a Társulási Tanács tagjainak 
száma a huszonötöt meghaladja - a jelenlévő tagok legalább egynegyedének szavazata 
szükséges. Az elnökhelyettes(ek) személyére az elnök tesz javaslatot. 

 
4. A Társulási Tanács elnöke, elnökhelyettese(i) megválasztásához minősített többség 

szükséges.  
 
5. Amennyiben a Társulási Tanács alakuló ülésén egyik jelölt sem kapja meg a 4. 

pontban meghatározott számú igen szavazatot, vagy a Társulási Tanács tagjai az elnök 
személyére nem tettek javaslatot, úgy a Társulási Tanács elnöke a társulás székhely 
települése önkormányzatának polgármestere. 

 
Társulás Elnöksége 

 
1.83  Az elnökség előkészíti a Társulási Tanács döntéseit, összehangolja a bizottságok 

munkáját és a munkaszervezet vezetőjén keresztül irányítja a többcélú kistérségi 
társulás munkaszervezetét.  

 
2.84  Az elnökség működésére, a Társulási Tanácsnak történő beszámolásának rendjére 

vonatkozó rendelkezéseket egyebekben a Társulási Tanács szervezeti és működési 
szabályzata tartalmazza. 

 
 3.-9.85 

 
Társulás Elnöke 

 
1.86 A Társulás elnöke egyben az elnökség elnöke. Az elnököt a Társulási Tanács saját 

tagjai sorából alakuló ülésen, titkos szavazással az önkormányzati választási ciklus 
idejére választják meg. Az elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet, 
jelöltté váláshoz a jelenlévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. 
Megválasztásához minősített többség szükséges.  
 

2. A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást, távolléte, vagy akadályoztatása 
esetén a Társulás képviseletét külön meghatalmazás nélkül a Társulás elnökhelyettese 
látja el.  
 

3. Az elnök részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési 
Szabályzata határozza meg. 

 
 

Társulás Elnökhelyettese(i) 
 

1.87 A Társulási Tanács az önkormányzatok választási ciklusának idejére a saját tagjai 

                                                
83  Módosította: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat. Hatályos: 2007. XI. 22-től. 
84  Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat Hatályos: 2011. III. 31-től. 
85  Hatályon kívül helyezte: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat. Hatálytalan: 2007. XI. 22-től. 
86  Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat Hatályos: 2011. III. 31-től. 
87  Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat Hatályos: 2011. III. 31-től. 
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sorából alakuló ülésen, titkos szavazással elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket 
választ. Az elnökhelyettes(ek) személyére a Társulás elnöke tesz javaslatot tehet. A 
Társulás elnökhelyettesének megválasztásához minősített többség szükséges. 

 
2. Több elnökhelyettes esetén a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 

határozza meg azt, hogy melyik elnökhelyettes helyettesíti az elnököt. 
 

Pénzügyi Bizottság 
 

1.88 A Társulási Tanács a többcélú kistérségi társulás tevékenységének és gazdálkodásának 
ellenőrzése céljából Pénzügyi Bizottságot hoz létre. A Pénzügyi Bizottság elnökét és 
tagjai több, mint felét a Társulási Tanács tagjai közül kell választani a választásra 
vonatkozó, e megállapodásban rögzített szabályok szerint. 

 
2.89 A pénzügyi bizottság gondoskodik a többcélú kistérségi társulás és költségvetési 

szervei belső ellenőrzésének működtetéséről.  
 

Közoktatási és Humán Bizottság90 
 
1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/A. § (9) bekezdése értelmében - 

mint közoktatási intézményt fenntartó többcélú kistérségi társulás - a közoktatással 
összefüggő döntések előkészítésére Közoktatási és Humán Bizottságot hoz létre. A 
Bizottság elnökét a Társulási Tanács tagjai közül kell választani a választásra 
vonatkozó, e megállapodásban rögzített szabályok szerint. 

 
2. A bizottság létrehozásáról, létszámának megállapításáról, összetételéről a Társulási 

Tanács dönt. Feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete tartalmazza. 
 

Közbeszerzési Bíráló Bizottság91 
 

1. A Társulási Tanács a közbeszerzési feladatok ellátása céljából Közbeszerzési 
Bizottságot hoz létre. 

 
2. A bizottság létrehozásáról, létszámának megállapításáról, összetételéről a Társulási 

Tanács dönt. Feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete tartalmazza. 
 

Ágazati Bizottságok 
 

1.92  A jelen Társulási Megállapodásban foglalt ágazati szolgáltatási feladatok ellátását, 
a megalapozott társulási tanácsi döntések meghozatalát segíthetik elő a Társulás 
Ágazati Bizottságai. A Társulás dönthet egyéb ágazati bizottságok megalakításáról. 

 
2.  A Társulási Tanács döntései előkészítésére, végrehajtásának szervezésére bizottságokat 

                                                
88  Módosította: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. határozat. Hatályos: 2007. XI. 22-től. 
89  Beiktatta: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. határozat. Hatályos: 2007. XI. 22-től. 
90  Beiktatta: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat Hatályos: 2011. III. 31-től. 
91  Beiktatta: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat Hatályos: 2011. III. 31-től. 
92  Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat Hatályos: 2011. III. 31-től. 
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hozhat létre a Társulási Tanács tagjaiból, illetve a kistérség területén működő 
gazdasági szervek, továbbá a lakosság önszerveződő közösségeinek képviselőiből. A 
bizottság tagjainak számát, összetételét, működésének rendjét a Társulási Tanács 
határozza meg. A bizottság elnöke a Társulási Tanács tagja lehet. Az elnök a bizottság 
javaslatáról, intézkedéséről a Társulási Tanács elnökét írásban tájékoztatja.  

 
3.  Tagjait a Társulás Tanácsa választja meg. A bizottságok tagjaira bármely tanácstag 

javaslatot tehet. A bizottságok elnöki feladatait csak a Tanács tagjai sorából e feladatra 
megválasztott tag láthatja el. A bizottság tagjai megválasztása során tagként olyan 
személy javasolható, aki az adott szakterület szakértőjeként dolgozik és tevékenykedik 
a kistérségben. A bizottságok tagjai közé az ágazati szakembereken túl, a 
finanszírozási, működtetési ügyekben jártas bizottsági tagot is kell választani. 

 
4.93 A Társulás bizottsági tagjainak megválasztásához minősített többség szükséges. A 

megválasztható személyek számáról több jelölt vagy szavazategyenlőség esetén a 
Társulási Tanács elnöksége tagjai választásánál írt szabályokat kell alkalmazni. 

 
5.94 A bizottságok létrehozásáról, létszámának megállapításáról, összetételéről szóló 

határozat a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képezi. 
 

Eseti Munkabizottság 
 

A Társulási Tanács sajátos, egy vagy több, konkrétan meghatározott feladatának 
előkészítésére és végrehajtására eseti munkabizottságot hozhat létre. 

 
A munkabizottság feladatait és működését a létrehozó társulási tanácsi határozatban kell 

megállapítani. A Tanács a létrehozással egyidőben, az eseti munkabizottság tagjait az 
állandó bizottsági tagok választására vonatkozó szabályok szerint megválasztja.  

 
Jegyzői Kollégium 

 
1. A Társulási Tanács szakmai véleményező, előkészítő és javaslattevő, valamint a 

Tanács döntéseinek végrehajtását segítő szerve. 
 
2. A Jegyzői Kollégium tagjai a kistérségi társulás önkormányzatainak jegyzői és 

körjegyzői. A Jegyzői Kollégium munkáját Ózd Város jegyzője irányítja, aki a 
Kollégium elnöke. A Jegyzői Kollégium tagjai sorából elnökhelyettest és további 3 
főből álló jegyzői elnökséget választhat. Az elnökség feladata a Társulási Tanács elé 
kerülő előterjesztések és javaslatok szakmai, törvényességi szempontú ellenőrzése. 
 

A Társulási Tanács munkaszervezete munkájának törvényességi és szakszerűségi 
kontrollját a Jegyzői Kollégium elnöksége, illetve annak elnöke gyakorolja. 

 
 
 

                                                
93  Módosította: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. határozat. Hatályos: 2007. XI. 22-től. 
94  Beiktatta: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. határozat. Hatályos: 2007. XI. 22-től. 
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Társulás Munkaszervezete 
 
1.95 A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását az Ózd 

Városi Önkormányzat Képviselő-testületének - mint a Társulásnak az 
államháztartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervének - Polgármesteri Hivatala 
látja el, Szervezeti és Működési Szabályzata szerint.  

 
2. A munkaszervezet keretében – külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint a 

pénzügyi fedezet biztosítása mellett – működnek a minisztériumoknak, valamint 
területi szerveiknek a kistérségben feladatot ellátó munkatársai. 

 
3. A hivatal, mint munkaszervezet feladata különösen: 
 

a)  a Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése, 
b)  a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági 

és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel 
kapcsolatos elképzeléseit, 

c)  96folyamatos kapcsolatot tart a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben működő 
közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a 
bevonható helyi források feltárása érdekében, 

d) a kistérségben lévő egyes önkormányzatoktól, önkormányzati társulásoktól és 
vállalkozásoktól a pályázatok kidolgozásához, a fejlesztések lebonyolításához 
megbízást vállalhat, 

e.)97a Társulás által meghatározott feladatok és a Társulás költségvetésének 
végrehajtása. 

 
4. A Polgármesteri Hivatal által – a társulás működésével kapcsolatos feladatokat ellátó – 

foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat Ózd Város Jegyzője gyakorolja. 
 
5. A munkaszervezet részletes feladatait a Társulás Szervezeti és Működési 

Szabályzatában kell meghatározni. 
 

V.  
 

A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE 
 

A Társulási Tanács  
 
1. A Társulási Tanács a társulás döntéshozó szerve, döntését ülésén, határozattal hozza.  
 
2. A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, illetőleg 

a Társulási Tanács helyettesítéssel megbízott tagja hívja össze és vezeti.  
 
3. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 

a) szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal; 
                                                
95  Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től. 
96 Módosította: 3/2012.(III.14.) határozat. Hatályos: 2012. ...-tól. 
97  Beiktatta: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től.  
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b)98a Társulási Tanács előzetes döntése alapján, a döntésről szóló határozatban 

megjelölt konkrét időpontra (pl. ünnepi alkalmak); 
c) a társulás tagjai egynegyedének – napirendet tartalmazó – indítványára, annak 

kézhezvételétől számított tizenöt napon belül; 
d)99a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv 

kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül. 
 

4. A Társulási Tanács összehívása, az ülés előkészítése, az előterjesztések tartalmi és 
formai elvárásainak meghatározását a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 
tartalmazza. 

 
5. A Társulati Tanács ülése nyilvános. 
 
6. A Társulási Tanács  
 

a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg 
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és 
állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános 
tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalása; 

b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat 
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 

 
7. A Társulási Tanács üléseiről az önkormányzati törvény képviselő-testületi üléseinek 

jegyzőkönyveire vonatkozó szabályok szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. A 
jegyzőkönyvet az elnök és a társulási ülésen aláírásra kijelölt 2 társulási tanácstag írja 
alá. A jegyzőkönyvet, az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a helyi 
önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek100 és a társulás 
tagjainak. A jegyzőkönyvre vonatkozó részletes szabályzatot a Társulás Szervezeti és 
Működési Szabályzata tartalmazza. 

 
8.101  
 
9. A Többcélú Kistérségi Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében 

költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőjüket. A 
Többcélú Kistérségi Társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége 
nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. Intézmény vagy más szervezet 
alapítása esetén az alapítói jogokat a Társulási Tanács gyakorolja. 

 
10. 102A Társulási Tanács feladatai ellátásához az alábbi közös fenntartású intézményeket 

alapította: 
 

a)103 Kistérségi Közszolgáltató Gazdasági Iroda önálló költségvetési intézmény 

                                                
98  Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat.  Hatályos: 2011. III. 31-től. 
99  Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat.  Hatályos: 2011. III. 31-től. 
100  Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat.  Hatályos: 2011. III. 31-től. 
101  Hatályon kívül helyezte: 3/2012.(III.14.) határozat. Hatálytalan: 2012. ….-től. 
102  Beiktatta: 6/ÓKJK/2007. (VI.25.) sz. Határozat. Hatályos 2007. XI. 22-től. 
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Feladata:  Saját szervezete, illetve Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási 

Tanácsa által meghatározott intézmények pénzügyi-gazdasági 
feladatainak ellátása, ideértve a tervezéssel, előirányzat-
felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az 
üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, a beruházással, a 
vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, 
a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámoltatási, 
valamint a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői 
ellenőrzési, belső ellenőrzési kötelezettséggel, az adatszolgáltatással 
kapcsolatos feladatokat. 

 
b)104 Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény  

 
Feladata:  a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően önálló szakmai 

egységként Gyermekjóléti Központot, Családok Átmeneti Otthonát, 
továbbá Gyermekek Átmeneti Otthonát és Bölcsődét működtet. 

 
c)105 Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ  

 
Feladata: szociális alapszolgáltatások keretében önálló szakmai egységként 

Étkeztetés, Családsegítés, Házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, Szenvedélybetegek közösségi ellátása, Támogató 
szolgálat, az Ózd, Bolyky Tamás úti Idősek Klubja, 
Szenvedélybetegek Nappali Intézménye, Nappali melegedő 
intézményi egységeket, továbbá szakosított ellátás keretében az Ózd, 
Szent István úti, a Bulcsú úti, Szabolcsközi intézményi egységeket, 
valamint Éjjeli menedékhely és Átmeneti szállás intézményi 
egységeket működtet.  

 
d)106 Ózd Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  

 
Feladata: alaptevékenységként nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, 

továbbtanulási, pályaválasztási ellátás, gyógytestnevelési ellátás, 
alaptevékenységen túl helyszíni iskolaérettségi, logopédiai, 
fejlesztőpedagógiai vizsgálatok végzése. 

 
e)107 Óvodai Intézményfenntartó Társulások: 

1. 108 
2.  Borsodbótai Napköziotthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 
3. 109 

                                                                                                                                                   
103  Beiktatta: 6/ÓKJK/2007. (VI.25.) sz. Határozat. Hatályos 2007. XI. 22-től. 
104  Beiktatta: 6/ÓKJK/2007. (VI.25.) sz. Határozat. Hatályos 2007. XI. 22-től. 
105  Beiktatta: 6/ÓKJK/2007. (VI.25.) sz. Határozat. Feladatait módosította: 5/ÓKTH/2011. (III.9.)    

határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től. 
106  Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat.  Hatályos: 2011. III. 31-től. 
107  Beiktatta: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat.  Hatályos: 2011. III. 31-től. 
108  Hatályon kívül helyezte: 3/2012.(III.14.) határozat. Hatályos: 2012. ...-tól. 
109  Hatályon kívül helyezte: 3/2012.(III.14.) határozat. Hatályos: 2012. ...-tól. 
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4. 110 
5. Kelemér-Gömörszőlős Intézményfenntartó Társulás 
6.111 Putnok-Dubicsány-Sajópüspöki Közoktatási Intézményfenntartó 

Társulás 
7.  Sajóvelezd-Sajómercse Óvodafenntartó Mikrotársulás 
8.  Serényfalva és Hét Községi Önkormányzatok Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulása 
9.  Ózd-Kissikátor Óvodai Közoktatási Intézményi Társulás 

10. Ózd-Sajónémeti Intézményfenntartó Tárulás 
11. 112 Ózd-Bükkmogyorósd-Csernely-Domaháza Óvoda Intézmény-

fenntartó Társulás  
12. 113 Nekézseny-Lénárddaróc Intézmény-fenntartó Társulás  

 
Feladata:  A nevelési-oktatási intézmények közös fenntartása. 

 
f)114  Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulások: 
 

1. Bánréve-Sajópüspöki-Serényfalva-Hét Iskola Intézményfenntartó 
Társulás 

2. Borsodbóta-Királd-Uppony Intézményfenntartó Társulás 
3. 115 
4.  Putnok-Dubicsány-Sajóvelezd-Sajómercse Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulása 
5.  Putnok-Kelemér-Gömörszőlős Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
6. Ózd-Kissikátor Intézményfenntartó Társulás 
7.116 Ózd-Domaháza-Bükkmogyorósd-Csernely Intézményfenntartó Társulás 
8.  Ózd-Sajónémeti Intézményfenntartó Társulás 
 

Feladata:  A nevelési-oktatási intézmények közös fenntartása 
 

g117)  Putnok és Térsége Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Intézményfenntartói Társulás 

 
Feladata:  A házi segítségnyújtás, a családsegítés és a gyermekjóléti 

szolgáltatás biztosítása Putnok, Bánréve, Dubicsány, Gömörszőlős, 
Hét, Kelemér, Sajómercse, Sajópüspöki, Sajóvelezd és Serényfalva 
települések lakosai részére. 

 
11.118 Az alapítói jogok gyakorolására vonatkozó részletes rendelkezések a Társulás által 

fenntartott közös intézmények esetében: 

                                                
110  Hatályon kívül helyezte: 3/2012.(III.14.) határozat. Hatályos: 2012. ...-tól. 
111  Módosította: 3/2012.(III.14.) határozat. Hatályos: 2012. ...-tól. 
112  Beiktatta: 3/2012.(III.14.) határozat. Hatályos. 2012....-tól. 
113  Beiktatta: 3/2012.(III.14.) határozat. Hatályos. 2012....-tól. 
114  Beiktatta: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat.  Hatályos: 2011. III. 31-től. 
115  Hatályon kívül helyezte: 3/2012.(III.14.) határozat. Hatályos: 2012. ...-tól. 
116  Beiktatta: 3/2012.(III.14.) határozat. Hatályos. 2012....-tól. 
117  Beiktatta: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat.  Hatályos: 2011. III. 31-től. 
118  Beiktatta: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat.  Hatályos: 2011. III. 31-től. 
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a) Az alapító Társulási Tanács hatáskörébe tartozik: 

1. az alapító okirat tartalmának meghatározása, 
2. intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése, 
3. intézmény vezetőjének kinevezése, felmentése, illetményének 

megállapítása. 
 

b) Az alapítói jogon kívül a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik: 
1.3 az intézmények szervezeti és működési szabályzatának, ügyrendjének, 

házirendjének, szakmai programjának, szolgáltatás-szervezési 
koncepciójának, szükség szerint egyéb belső szabályzatának 
jóváhagyása az ágazati bizottság javaslata alapján, 

2. kijelöli azt az önkormányzatot, amely az általa meghatározottak 
szerint rendeletet alkot a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 

3. intézményvezetők béremelése, jutalmazásához keret biztosítása. 
 

c) A Társulási Tanács elnökének hatáskörébe tartozik az egyéb munkáltatói jogok 
gyakorlása keretében: 

1. az intézményvezető képzésének, továbbképzésének engedélyezése, 
2. kiküldetés engedélyezése, 
3. szabadság engedélyezése, 
4. intézményvezetők munkaköri leírásának jóváhagyása, 
5. intézményvezetők jutalmazása.  

 
11/A.119 Az intézményfenntartó társulások esetében az alapítói jogok gyakorolására 

vonatkozó rendelkezéseket a tag-települések állapítják meg. 
 

A tagok szavazatainak száma 
 

A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 
 

A Társulási Tanács döntése meghozatalához szükséges szavazati arányok 
 
1.  A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a tagok több mint fele jelen van és 

a jelenlévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a többcélú 
kistérségi társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát. 

 
2. 120A javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely 

meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések 
lakosságszámának egyharmadát.  
 

3. Minősített többség szükséges: 
 

a) a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat 
benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához; 

                                                
119  Beiktatta: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat.  Hatályos: 2011. III. 31-től. 
120 Módosította: 3/2012.(III.14.) határozat. Hatályos: 2012. ...-tól. 
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b)121 zárt ülés elrendeléséhez jogszabályban meghatározott esetben, 
c)122 intézmény alapításához, átszervezéséhez, megszüntetéséhez, a hatáskörébe utalt 

választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adásához,, illetőleg 
visszavonásához, fegyelmi eljárás megindításához, fegyelmi büntetés 
kiszabásához,  

d)123 jogszabályban meghatározott esetben, valamint abban az ügyben, amit a 
szervezeti és működési szabályzat meghatároz. 

 
4. A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a 

jelen lévő tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt települések 
lakosságszámának a felét. 
 

5. A határozathozatal során konszenzusra kell törekedni. Ennek érdekében a javaslat 
újratárgyalható. Ha az újratárgyalás során a konszenzust létrehozni nem lehetett, és a 
kisebbségi véleményt kifejtők nélkül is a cél megvalósítható, a Tanács azonos 
véleményen lévő tagjai és településeik a cél megvalósítása érdekében a feladatot 
megvalósíthatják, s az erre vonatkozó megállapodást megköthetik. Ha utóbb a 
megvalósulást követően a szolgáltatáshoz a kisebbségi véleményt kifejtő település 
csatlakozni kíván, csak akkor csatlakozhat, ha megfizeti azt az igazolt többletköltséget 
és Ptk. szerinti kamatát, mely azért merült fel, mert az Ő nem csatlakozása miatt az 
egy társulási tagra eső társulási költség magasabb lett. 

 
A Társulás más szerveinek ülései 

1. 124 
 
2. A tanács elnöksége, jegyzői kollégiuma, ágazati bizottsága, eseti munkabizottsága 

határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. Döntéseik határozatok, amelyet a 
jelenlévő tagok egyszerű többsége igen szavazatával hoznak meg. 

 
3. A 2. pontban felsorolt szervek üléseit elnökük hívja össze. Összehívását a szervek 

bármely tagja a napirend megjelölésével kezdeményezheti. Össze kell hívni az ülést, 
akkor is, ha azt a felsorolt szervek tagjainak egyharmada az ok és cél megjelölésével 
írásban indítványozza. 

 
4. A Társulás működésének részletes szabályait a Társulási Megállapodás Szervezeti és 

Működési Szabályzatban kell megállapítani. Az SZMSZ nem tartalmazhat ellentétes 
rendelkezést a Társulási Megállapodásban szabályozott kérdésekkel. 

 
VI. 

 
A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

 
A Társulás tagjának jogai 

 

                                                
121  Módosította: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat. Hatályos: 2007. XI. 22-től. 
122  Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat.  Hatályos: 2011. III. 31-től. 
123  Módosította: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat. Hatályos: 2007. XI. 22-től. 
124  Hatályon kívül helyezte: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat. Hatálytalan: 2007. XI. 22-től. 
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1. Képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, 
feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásában, 
a Társulás szervezetének kialakításában. 

 
2. Képviselője választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire. 
 
3. Teljes joggal képviseli saját önkormányzata érdekeit. 
 
4. Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét. 
 
5. Igényelheti és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait 

és információit. 
 
6. Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött. 
 
7. Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket. 
 
8.125A Tanács döntése alapján részesedhet a Társulás tevékenysége révén elért 

pénzbevételekből (alapítványi támogatások, pályázatok, vállalkozás, egyéb 
pénzbevétel stb.). 

 
9. Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely – tagságának megfelelő – kérdésben, 

jogosult a Társulás törvénysértő döntésének megtámadására.  
 
10. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és 

szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a 
címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni, továbbá betekinthet a Társulás 
irataiba. 

   
11. A Társuláson belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagnak joga van a 

kisebbségi vélemény rögzítésére és képviseletére. 
 
12. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből. 
 

A társulás tagjainak kötelességei 
 
1. A Társulási Megállapodás és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának 

betartása. 
 
2. Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, elősegítve a 

társulási célok és feladatok közös megvalósulását. 
 
3. Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése. 
 
4. A Társulás törvényes döntéseinek végrehajtása. 
 

                                                
125  Módosította: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat. Hatályos: 2007. XI. 22-től. 
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5. A befizetési kötelezettségek teljesítése. 
 
6. A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges 

adatok és információk továbbítása a Társuláshoz. 
 
7. A Társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a vagyon 

megóvása, annak lehetőség szerinti gyarapítása. 
 
 

VII.126 
 

A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA 
 
1. A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervekre vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni. 
 

2. A Társulás gazdálkodásának alapját a költségvetés képezi. A Társulás költségvetését a 
Társulási Tanács határozatban állapítja meg. A Társulás költségvetése magában 
foglalja a Társulás által fenntartott költségvetési szervek költségvetését is. 

 
3. A költségvetés végrehajtásáról a Társulás a nem elkülönült munkaszervezete útján 

gondoskodik. A munkaszervezet látja el az operatív gazdálkodással és a költségvetési 
beszámoló összeállításával összefüggő szervezési feladatokat is. A Társulás féléves és 
éves gazdálkodásáról szóló beszámolót a Társulási Tanács fogadja el. 

 
4.  A feladatok végrehajtásának fedezeti feltételeit forrás oldalon kell megteremteni. 
 A Társulás költségvetésének forrásai: 
 

a.) 127Kötelező tagi befizetés: évenként a tag által fizetendő a lakosságszám 
alapján számított 500,- Ft/fő/év összegű hozzájárulás. A lakosságszám 
megállapításánál a költségvetési törvényben meghatározott normatív 
támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó. A hozzájárulást 
minden évben négy részletben: - február 28-ig, május 31-ig, augusztus 31-
ig és október 31-ig – kell befizetni a Társulás számlájára. 

 
b.) A feladat ellátási költségek Társulás Tanács által a mindenkori 

költségvetésben megállapított összege. Az egyes feladatokhoz kapcsolódó 
befizetések esedékességének időpontját a Társulási Tanács a költségvetést 
elfogadó határozatában állapítja meg. 

 
c.) Állami támogatások, hozzájárulások 

 
d.) Saját bevételek, úgymint a Társulás által fenntartott intézmények térítési, 

szolgáltatási díjai, bérleti díjak, kamatok stb. 
 

e.) Pályázati források 
                                                
126  Megállapította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat.  Hatályos: 2011. III. 31-től. 
127  Módosította: 3/2012.(III.14.) határozat. Hatályos: 2012. ...-tól. 
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f.) Egyéb támogatások, források 

 
5. Amennyiben az a.) és b.) pontokban megjelölt fizetési kötelezettségeket a társult 
települések a fizetési határidőt követő 30 napon belül sem teljesítik, a Tárulás a 
tartozások rendezése érdekében az alábbiak szerint jár el: 
 
a)  A tartozás lejártát követő 15 nap után a Társulás fizetési felszólítást küld a 

hátralékkal rendelkező önkormányzat felé 15 napos fizetési határidő 
megszabásával. 
 

b) Amennyiben a felszólítást követő fizetési határidő eredménytelenül telt el, úgy a 
Társulás fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezi. A közjegyző által 
kibocsátott fizetési meghagyás hatályba lépését követően ismételt felszólítást küld 
a Társulás az adós felé azzal a megjegyzéssel, hogy amennyiben tartozását 15 
napon belül nem rendezi, vagy arra részletes fizetési megállapodást nem köt, úgy a 
fizetési meghagyás a számlavezető pénzintézetéhez benyújtásra kerül. 
 

c) Amennyiben a fizetési meghagyásra a pénzintézet által teljesítés nem történik, úgy 
a hátralékkal rendelkező önkormányzat részére nyújtott szolgáltatások pénzügyi 
támogatását fel kell függeszteni mindaddig, amíg a tartozás kiegyenlítése nem 
történik meg. 

 
6. A Társulás – bár a törvényi lehetősége fennáll – gazdálkodása során a források 

kiegészítése érdekében hitelt nem vesz igénybe, kötvényt nem bocsát ki.  
 

7. A jóváhagyott éves költségvetés kiadási előirányzatai felhasználási jogosultságot 
jelentenek a Társulás és költségvetési szervei számára. A Társulás és költségvetési 
szervei a költségvetés végrehajtása során az önkormányzati szervekre vonatkozó 
gazdálkodási szabályokat alkalmazzák. 

 
8. A Társulás – amennyiben azt pénzügyi helyzete lehetővé teszi – a társult települések 

átmeneti likviditási problémái esetén visszatérítendő támogatási kölcsönt nyújthat. A 
kölcsönnyújtás feltételeit (kölcsönkeret, kölcsönösszeg, futamidő, lejárat, biztosítékok, 
felelősség) a Társulási Tanács az éves költségvetést elfogadó határozatában rögzíti. 

    
9. A Társulás önálló költségvetési számlával rendelkezik. A Társulás számlavezető 

pénzintézete az OTP Bank Nyrt. A számla feletti rendelkezési jogosultságot a Társulás 
elnöke, a munkaszervezet vezetője és a munkaszervezet általuk megbízott dolgozói 
gyakorolják. A társulás költségvetési szervei bankszámláinak vezetése is csak az OTP 
Banknál történhet. 

 

A Társulás vagyona 
 

1. A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a Társulást illeti meg. 
Ózd Kistérség Többcélú Társulásának  induló vagyona nincs. 
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2. A Társulási vagyon részét képezi a Társulás döntésével szerzett, vagy a Társulás  
tevékenysége révén keletkezett, illetve a Társulás saját kezdeményezésével pályázati 
vagy saját forrásból megvalósult közös beruházásokból származó materiális és 
immateriális vagyon.  

 
3. A vagyon feletti rendelkezési jogokat a Társulási Tanács gyakorolja: a vagyon 

elidegenítéséről, vállalkozásba történő beviteléről, illetve más módon történő 
hasznosításáról, ingyenes tulajdonba adásáról, valamint esetleges megterheléséről a 
Pénzügyi Bizottság előzetes javaslata alapján a Társulási Tanács dönt. A Társulás 
kizárólag olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a 
vagyoni hozzájárulás mértékét. 

 
4. Tárulás vagyona csak a társulási céloknak megfelelően használható fel. A Társulási 

vagyont elidegeníteni kizárólag nyilvánosan meghirdetett pályázat útján, a 
legkedvezőbb vételi ajánlatot tevő részére lehet. Az elidegenítésből származó bevétel a 
Társulást illeti meg. A támogatással létrehozott vagyon a támogatási szerződésben 
meghatározott időtartamon belül nem idegeníthető el, adható ki, osztható fel. 

 
5. Nem képezi a Társulási vagyon részét az az ingó és ingatlan vagyon, amelyet a 

Társulásban részt vevő önkormányzatok a közös feladatellátás érdekében külön 
megállapodás alapján a Társulás használatába adnak. E vagyon az önkormányzat 
tulajdonában marad, használatának és hasznosításának joga - az értékesítés kivételével 
- azonban a Társulást illeti meg. A vagyon gyarapodása a Társulás tulajdonát képezi, 
azaz közös tulajdonként kezelendő, melynek további felhasználásáról a Társulási 
Tanács dönt.  

 

A vagyoni kérdések rendezése a Társulás tagjának kiválása esetén 
 
1. A többcélú kistérségi társulásból történő kiválás esetén az önkormányzat Társulásba 

bevitt vagyonával el kell számolni. A vagyon kiadására a Társulás tagja csak abban az 
esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatainak ellátását.  
Amennyiben a vagyon kiadása veszélyezteti a Társulás közös feladatainak ellátását, 
úgy az önkormányzatot a Társulással kötött megállapodás alapján használati díj illeti 
meg. A használat megszűnése után a vagyontárgy visszaszáll a tulajdonos 
önkormányzatra. 

 
2. Ha a közös beruházással létrehozott vagyontárgyra még fizetési kötelezettség áll fenn, 

akkor a kiváló tagnak a vállalt kötelezettséget továbbra is teljesítenie kell. 
 
3. Amennyiben a társult és kivált önkormányzat bármilyen központi forrásból 

megvalósuló közös beruházásban részt vesz, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a 
közös tanácsi döntéssel megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne 
fizesse meg. 

 
4. A Társulásból kiváló település a kötelező tagi hozzájárulás visszafizetését nem 

követelheti. 
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A gazdálkodás ellenőrzésének rendje 
 
1. A Társulás gazdálkodását a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi. 
 
2. A belső ellenőrzési feladat keretében – a jóváhagyott ellenőrzési program alapján - a 

Társulás ellátja önmaga és intézményei belső ellenőrzését is.  
 
3. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés megszervezése a Társulás 

költségvetési szervei vezetőinek a feladata. 
 

VIII. 
 

A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 
 

1.128 A Társulás megszűnik, ha: 
a) annak megszűnését valamennyi tag minősített képviselő-testületi határozattal 

kimondja,  
b) ha a társulásban csak egy tag marad, 
c) a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi 

CVII.  tv. törvény 1. § (8) bekezdésében meghatározott esetben. 
 

2. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó 
vagyont a tagok a társulás és a pénzügyi alap fennállása alatt teljesített hozzájárulásaik 
arányában a végleges támogatások, juttatások arányos részének betudásával kell 
felosztani. 

 
3. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát 

vagyonfelosztási szerződésben osztják fel. 
 
4. A felosztás elvei a következők: 
 

a) Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a 
vagyonszaporulat létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb 
támogatások). 

b) Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat 
egymáshoz arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a 
megszűnéskor az önkormányzatot. 

 
5. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem 

történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását 
veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon. 

 
6. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése 

során, ezért a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, 
halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a 
célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja. 

                                                
128  Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat.  Hatályos: 2011. III. 31-től. 
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7. A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében 

biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése 
során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog 
gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg. 

 
IX. 

 
ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 

 
1.129 Jelen megállapodás és módosítása valamennyi társult önkormányzat közül az 

utolsóként jóváhagyó önkormányzat képviselő-testületének határozatával válik 
hatályossá. A Társulási Megállapodás módosításához valamennyi tag – minősített 
többséggel hozott – határozata szükséges. 

 
 
2. Jelen megállapodással létrehozott Társulás nem érinti a társult önkormányzatok között 

hatályban lévő együttműködési megállapodásokat, társulásokat.  
 
3. Jelen megállapodással létrehozott Társulás együttműködhet más társulással, illetve 

helyi önkormányzattal, egyes közszolgáltatásokat külön megállapodás alapján közösen 
biztosíthatnak, közös fejlesztéseket, beruházásokat valósíthatnak meg. 

 
4. E Társulási Megállapodás mellékletei: 
 

1. számú melléklet: A Társulás tagjainak megnevezése, azok székhelye és 
lakosságszáma,  

2. számú melléklet: A Társulás tagnyilvántartása (a belépés időpontja, a 
tagság megszűnésének időpontja)  

 
 

5. A társuló önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból eredő vitás 
kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. 

 
6. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az 

SZMSZ rendelkezései az irányadók. 
 
7. 130 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
129  Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat.  Hatályos: 2011. III. 31-től. 
130  Hatályon kívül helyezte: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat. Hatálytalan: 2007. XI. 22-től. 
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8.131 A Társulási Megállapodás módosítását jóváhagyó képviselő-testületi határozatok 
száma: 

 
Társulás tagjainak neve     Jóváhagyó határozat száma 
Arló Nagyközség Önkormányzata  ______/2012. (______) határozat 

Bánréve Község Önkormányzata ______/2012. (______)  határozat 

Borsodbóta Község Önkormányzata  ______/2012. (______)  határozat 

Borsodnádasd Város Önkormányzata  ______/2012. (______)  határozat 

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata ______/2012. (______)  határozat 

Bükkmogyorósd Község Önkormányzata  ______/2012. (______)  határozat 

Csernely Község Önkormányzata  ______/2012. (______)  határozat 

Csokvaomány Község Önkormányzata  ______/2012. (______)  határozat 

Domaháza Község Önkormányzata  ______/2012. (______)  határozat 

Dubicsány Község Önkormányzata  ______/2012. (______)  határozat 

Farkaslyuk Község Önkormányzata  ______/2012. (______)  határozat 

Gömörszőlős Község Önkormányzata  ______/2012. (______)  határozat 

Hangony Község Önkormányzata  ______/2012. (______)  határozat 

Hét Község Önkormányzata  ______/2012. (______)  határozat 

Járdánháza Község Önkormányzata  ______/2012. (______)  határozat 

Kelemér Község Önkormányzata  ______/2012. (______)  határozat 

Királd Község Önkormányzata  ______/2012. (______)  határozat 

Kissikátor Község Önkormányzata  ______/2012. (______)  határozat 

Lénárddaróc Község Önkormányzata  ______/2012. (______)  határozat 

Nekézseny Község Önkormányzata  ______/2012. (______)  határozat 

Ózd Város Önkormányzata  ______/2012. (______)  határozat 

Putnok Város Önkormányzata  ______/2012. (______)  határozat 

Sajómercse Község Önkormányzata  ______/2012. (______)  határozat 

Sajónémeti Község Önkormányzata   ______/2012. (______)  határozat 

Sajópüspöki Község Önkormányzata   ______/2012. (______)  határozat 

Sajóvelezd Község Önkormányzata  ______/2012. (______)  határozat 

Sáta Község Önkormányzata  ______/2012. (______)  határozat 

Serényfalva Község Önkormányzata  ______/2012. (______)  határozat 

Uppony Község Önkormányzata  ______/2012. (______)  határozat 
                                                
131  Beiktatta: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat.  Hatályos: 2011. III. 31-től 
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Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának jelen módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbi képviselő-testületek jóváhagyták és 
elfogadták annak előírásait. 
 

Ózd város képviselő-testülete nevében: 
 
 

Fürjes Pál  Dr. Almási Csaba 
polgármester jegyző 

 
Arló község képviselő-testülete nevében: 

 
 

Zsigray Árpád Klisóczkiné Papp Andrea 
polgármester  jegyző 
 

Bánréve község képviselő-testülete nevében: 
 
 

Hajdú Gábor József  Tóthné Mustos Beatrix 
polgármester jegyző 

 
Borsodbóta község képviselő-testülete nevében: 

 
 

Gulyás János   Antal Mária  
polgármester jegyző 

 
Borsodnádasd város képviselő-testület nevében: 

 
 

Kormos Krisztián  Burkovics Róbert 
polgármester jegyző 
 

Borsodszentgyörgy község képviselő-testület nevében: 
 
 

Németh Gyula  Dúl Andrea 
polgármester jegyző 
 

Bükkmogyorósd község képviselő-testülete nevében 
 
 

Pataki Csaba Dr. Bárdos Balázs 
polgármester jegyző 
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Csernely község képviselő-testülete nevében: 
 
 

Vincze Tamás Dr. Bárdos Balázs 
 polgármester jegyző 

 
Csokvaomány község képviselő-testülete nevében: 

 
 

Mustos Tibor Kaló Miklósné 
 polgármester jegyző  

 
Domaháza község képviselő-testülete nevében: 

 
 

Elek István  Schlögl Zoltánné 
 polgármester jegyző 
 

Dubicsány község képviselő-testülete nevében: 
 
 

Susányi Gábor  Dr. Tanner János  
polgármester jegyző  

 
Farkaslyuk község képviselő-testülete nevében: 

 
 

Gábor Dezső  Farkasné Koós Erzsébet  
polgármester jegyző  

 
Gömörszőlős község képviselő-testülete nevében: 

 
 

É. Kovács Judit Éva Ivankó Sándor  
polgármester jegyző 
 

Hangony község képviselő-testülete nevében: 
 
 

Hangonyi László Tóthné Mustos Beatrix  
polgármester mb. jegyző 

 
Hét község képviselő-testülete nevében: 

 
 

Bende György  Henyecz Sándorné  
polgármester jegyző 
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Járdánháza község képviselő-testülete nevében: 

 
 

Kovács Gábor Dr. Tóth Rita  
polgármester jegyző 
 

Kelemér község képviselő-testülete nevében: 
 
 

Kovács László János Ivankó Sándor  
polgármester jegyző 

 
Királd község képviselő-testülete nevében: 

 
 

Zupkó Andrásné Nagy János 
polgármester jegyző 

 
Kissikátor község képviselő-testülete nevében: 

 
 

Kocsik László  Schlögl Zoltánné  
polgármester jegyző 

 
Lénárddaróc község képviselő-testülete nevében: 

 
 

Komjáthyné Kaló Erzsébet Dr. Szűcs Beáta 
polgármester jegyző  
 

Nekézseny község képviselő-testülete nevében: 
 
 

Varga Béla Dr. Szűcs Beáta 
polgármester jegyző 
 

Putnok város képviselő-testülete nevében: 
 
 

Tamás Barnabás  Dr. Tanner János  
polgármester jegyző 

 
Sajómercse község képviselő-testülete nevében: 

 
 

Kovács Zoltán Nagy János 
polgármester jegyző  
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Sajónémeti község képviselő-testülete nevében: 
 
 

Széles Annamária  Henyecz Sándorné  
polgármester jegyző 
 

Sajópüspöki község képviselő-testülete nevében: 
 
 

Varga Zoltánné  Henyecz Sándorné 
polgármester jegyző 
 

Sajóvelezd község képviselő-testülete nevében: 
 
 

Pál Katalin Nagy János 
polgármester jegyző 
 

Sáta község képviselő-testülete nevében: 
 
 

Bakos Péter Barta Tamás 
polgármester jegyző 
 

Serényfalva község képviselő-testülete nevében: 
 
 

Szerna Csaba  Dr. Herczeg Tibor  
polgármester jegyző 

 
Uppony község képviselő-testülete nevében: 

 
 

Balogh Béla Antal Mária 
polgármester jegyző  

 
 
 
 
 
Ó z d, 2012. _________________ 
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1. melléklet  
 

A Többcélú Kistérségi Társulást létrehozó önkormányzatok jegyzéke és 
lakosságszáma132 

 
Társulás tagjainak neve   Székhelye  Lakosságszám fő 
Arló Nagyközség Önkormányzata              3663 Arló, Ady Endre út 162 3980 
Bánréve Község Önkormányzata               3654 Bánréve, Kossuth Lajos utca 24.      1371 
Borsodbóta Község Önkormányzata 3658 Borsodbóta, Széchenyi út 42.             930 
Borsodnádasd Város Önkormányzata 3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.       3350 
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata 3623 Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy u. 143.1229 
Bükkmogyorósd Község Önkormányzata 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5. 149 
Csernely Község Önkormányzata 3648 Csernely, Kissor út 26. 840 
Csokvaomány Község Önkormányzata 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. 928 
Domaháza Község Önkormányzata 3627 Domaháza, Petőfi út 9. 921 
Dubicsány Község Önkormányzata 3635 Dubicsány, Rákóczi út 1. 320 
Farkaslyuk Község Önkormányzata 3608 Farkaslyuk, Gyürky Gy. út 3. 2021 
Gömörszőlős Község Önkormányzata 3728 Gömörszőlős, Kassai út 20.               80 
Hangony Község Önkormányzata 3626 Hangony, Rákóczi út 130. 1661 
Hét Község Önkormányzata 3655 Hét, Kossuth út 76. 544 
Járdánháza Község Önkormányzata 3664 Járdánháza, IV. Béla út 27. 1864 
Kelemér Község Önkormányzata 3728 Kelemér, Tompa út 17. 529 
Királd Község Önkormányzata 3657 Királd, Alsó telep út 26. 909 
Kissikátor Község Önkormányzata 3627 Kissikátor, Táncsics út 51. 345 
Lénárddaróc Község Önkormányzata 3648 Lénárddaróc, Dózsa György út 66. 309 
Nekézseny Község Önkormányzata 3646 Nekézseny, Kossuth L. utca 1. 791 
Ózd Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér 1. 37909 
Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. 7295 
Sajómercse Község Önkormányzata 3656 Sajómercse, Petőfi út 27. 249 
Sajónémeti Község Önkormányzata  3652 Sajónémeti, Szabadság út 50. 559 
Sajópüspöki Község Önkormányzata  3653 Sajópüspöki, Rákóczi út 58. 543 
Sajóvelezd Község Önkormányzata 3656 Sajóvelezd, Rákóczi út 10. 844 
Sáta Község Önkormányzata 3659 Sáta, Széchenyi út 19. 1246 
Serényfalva Község Önkormányzata 3729 Serényfalva, Kossuth út 63. 1054 
Uppony Község Önkormányzata 3622 Uppony, Kossuth út 83. 345 

 
A Társulás tagjai lakosságszámának megállapításánál az adott évi költségvetési 
törvényben meghatározott - normatív támogatásoknál figyelembe vett - lakosságszám az 
irányadó.  

                                                
132  Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től. 
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          2. melléklet 

 
az Ózd Kistérség Többcélú Társulási Megállapodáshoz 

 
 
 

Név Belépés időpontja A Társulási jogviszony 
megszűnése 

Ózd 2004.május 25  
Arló 2004.szeptember 24  
Bánréve 2004.május 27  
Borsodbóta 2004.május 25  
Borsodnádasd 2004.június 17  
Borsodszentgyörgy 2004.szeptember 29  
Bükkmogyorósd 2004.október 12  
Csernely 2004.szeptember 29  
Csokvaomány 2004.szeptember 29  
Domaháza 2004.május 14  
Dubicsány 2004.május 27  
Farkaslyuk 2004.május 27  
Gömörszőlős 2004.október 18  
Hangony 2004.május 24  
Hét 2004.május 28  
Járdánháza 2004.május 25  
Kelemér 2004.május 27  
Királd 2004.május 26  
Kissikátor 2004.május 26  
Lénárddaróc 2004.szeptember 29  
Nekézseny 2004.október 21  
Putnok 2004.május 27  
Sajómercse 2004.október 13  
Sajónémeti 2004.május 28  
Sajópüspöki 2004.május 27  
Sajóvelezd 2004.szeptember 28  
Sáta 2004.október 15  
Serényfalva 2004.május 21  
Uppony 2004.szeptember 29  

 
-.-.- 
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11.) napirend 

Javaslat a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás Megállapodásának 
módosítására 

 
Fazekas Zoltán elmondja, a középiskolák nagy része állami fenntartásba került, ennek az 
átvezetése történik meg a Társulás Megállapodásában. Kéri a bizottságok véleményét. 
 
Obbágy Csaba a BAZ Megyei Önkormányzat, mint intézményfenntartó, kikerült a 
Társulás tagjai közül. Edelény város Önkormányzata által fenntartott Városi Oktatási 
Központ átkerült a Miskolci Apostoli Exarchátus fenntartásába. A Mezőcsát Város 
Önkormányzata fenntartásában működő Kiss József Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola átadásra került a Református Egyház működtetésébe, az alapító Ózd és 
Emőd városok közül pedig a Társulás székhely önkormányzataként Ózd Város 
Önkormányzata került kijelölésre. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Vitális István közli, a Pénzügyi és Gazdasági bizottság a határozati javaslatot 
egybehangzóan elfogadásra javasolja.  
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság nevében tájékoztat, a társulási 
megállapodást megtárgyalták, elfogadták és elfogadásra ajánlják.  
 
Boda István, mint a Társulás egyik alelnöke szerint minél hamarabb pótolni kell egy 
részletes feladatokra vonatkozó szabályozást, mert a jelenlegi csak ez évre vonatkozik. 
 
Fazekas Zoltán kéri szavazzanak. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
30/2012. (III. 22.) határozata  

a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás Megállapodásának módosításáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozza:  
 
A Képviselő-testület a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és 
működtetésére vonatkozó Megállapodás módosítását a határozat 1. mellékletében, a 
Megállapodást egységes szerkezetben a határozat 2. mellékletében foglaltak szerint 
elfogadja. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás módosításának és az 
egységes szerkezetbe foglalt Megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: döntést követően azonnal 
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1. melléklet 30/2012.(III.22.) határozathoz 

 

Megállapodás 

a Sajó- menti Szakképzés-szervezési Társulás  
Létrehozására és működtetésére vonatkozó megállapodás 

módosításáról 
 
 
Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1.) és Emőd Város Önkormányzata 
(3432, Emőd, Kossuth tér 1.) a Miskolcon, 2008. év szeptember hó 1. napján kelt, a 
„MEGÁLLAPODÁS a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és 
működtetésére” vonatkozó megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) a következők 
szerint módosítják: 
 
1. A Megállapodás 5./ A Társulás tagjainak neve, székhelye: pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
„5./ A Társulás tagjainak neve, székhelye: 

Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1.) 
Emőd Város Önkormányzata (3432, Emőd, Kossuth tér 1.)” 

 
2. A Megállapodás III. A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE  rész 1./ pontja 

helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„1./ A Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás döntéshozó szerve a Társult 
önkormányzatok képviselőiből álló Társulási Tanács. A Társulási Tanács tagjait a 
Társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei tagjai közül választják meg.  A 
Társulási Tanács tagjai valamennyien egy szavazattal rendelkeznek. A Társulásban részt 
vevő tagok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szempontjából a társulás 
székhely önkormányzataként Ózd Város Önkormányzatát (székhelye: 3600 Ózd, Városház 
tér 1. sz.) jelölik meg, tekintettel a tanulói létszámarányra.” 
 

3. A Megállapodás III. A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE rész 3./ pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A Társulási Tanács alakuló ülésén tagjai közül elnököt és alelnököt választ nyílt 
szavazással. Az elnököt és az alelnököt a Tanács határozatlan időtartamra választhatja 
meg. A Társulási Tanács Elnöke díjazásban részesülhet. A Társulási Tanács elnökének 
díjazásáról a Társulási Tanács dönt. A Társulási Tanács delegált tagjait díjazásban 
részesítheti.”  
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4. A Megállapodás III. A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE rész 5./ pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„5./ A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza. A hozott határozatok 
érvényességének feltétele, hogy azzal a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézményfenntartó 
Központ egyetértsen. A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az 
alelnök, vagy a Társulási Tanács által felhatalmazott képviselő hívja össze és vezeti.” 

 
5. A Megállapodás III. A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE  rész 7./ pontjának 

d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„d) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére.” 
 

6.  A Megállapodás III. A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE rész 9./ pontjának 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 „A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen mindkét fő jelen van.  

A Társulási Tanács határozatait alapesetben egyhangú szavazattal hozza.” 
 
7. A Megállapodás IV. A TÁRSULÁSI TANÁCS HATÁSKÖRE rész 1./ A Társulási Tanács 

feladat- és hatásköre pontja e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„e) megállapodást köthet állami szervvel, helyi, területi önkormányzattal, társulással, civil 
szervezettel, egyházzal, gazdálkodó szervvel és egyéb szervezettel;” 
 

8. A Megállapodás IV. A TÁRSULÁSI TANÁCS HATÁSKÖRE rész 1./ A Társulási 
Tanács feladat- és hatásköre pontja o) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„o) Elkészítteti a Társulás szakmai feladatellátásához szükséges megvalósítási és 
ellenőrzési dokumentumait, melynek részletes szabályait a Szervezeti és Működési 
Szabályzat tartalmazza.” 
 

9. A Megállapodás IV. A TÁRSULÁSI TANÁCS HATÁSKÖRE rész 1./ A Társulási Tanács 
feladat- és hatásköre pontja p-y) alpontja hatályát veszti. 

 
10. A Megállapodás IV. A TÁRSULÁSI TANÁCS HATÁSKÖRE rész 3./ Az igazgató 

feladatai pontja e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„e) a Társulás munkaszervezetének közreműködésével gondoskodik a Társulás 
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.”  
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11. A Megállapodás V. A TÁRSULÁS VAGYONA rész 3./ pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 
„3./ A Társulás jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás. A Társulás 
önálló bankszámlával rendelkezik. A bankszámla feletti rendelkezési jog önállóan a 
Társulási Tanács elnökét, alelnökét, vagy az általa írásban kijelölt személyeket illeti meg.” 

 
12. A Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 

maradnak. 
 
13. A Társulás tagjai rögzítik, hogy jelen megállapodás-módosítással kapcsolatban felmerülő 

vitás kérdéseket előzetes egyeztetés és tárgyalás útján rendezik. 
 
14. Jelen megállapodás-módosításban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatok 

társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény és a megállapodás 
tárgyával összefüggő hatályos jogszabályok rendelkezései és a Társulás tagjai képviselő-
testületeinek döntései az irányadóak. 

 
 

Kelt. …………., 2012. ……………….. hó …. napján 

 

Z á r a d é k: 
A társulási megállapodás módosítását az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá, 
fogadták el előírásait, önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként: 
 

Önkormányzat neve Határozat száma Polgármester aláírása, 
bélyegzőlenyomat 

Ózd Város 
Önkormányzata  

 
 
 
 

        polgármester                              ph 
 

Emőd Város 
Önkormányzata  

 
 
 

       polgármester                                ph 
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2. melléklet a 30/2012.(III.22.) határozathoz 

 

MEGÁLLAPODÁS 

a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás  
létrehozására és működtetésére 

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
16-18. §-a, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B. §-a, valamint a 
szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ában foglaltakkal összhangban a társulás 
tagjai a szakképzéssel összefüggő helyi önkormányzati feladatok végrehajtására a következő 
egységes szerkezetbe foglalt megállapodást fogadják el:  

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1/ A társulás (továbbiakban: Társulás) megnevezése, székhelye:  

Név: Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás  
Székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 1. 

2/ A Társulás jogállása: 

A Társulás jogi személy. A Társulás a szakképzés körében közoktatási megállapodást, 
vagy más megállapodást köthet. 

3/ A Társulás bélyegzője:  

Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás 

4/ A Társulás működési területe:  

A Társulásba tagként belépő önkormányzatok illetékességi területe 

5/ A Társulás tagjainak neve, székhelye: 

Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1.) 
Emőd Város Önkormányzata (3432, Emőd, Kossuth tér 1.) 

6/ A Társulás céljai és feladatai: 

A Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás a tevékenységi területén igyekszik 
elősegíteni a munkaerő-piac igényeihez igazodó képzési struktúrájú és oktatási 
színvonalú szakképzés kialakítását.  
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A Társulás céljai: 

- a minőségi szakképzéshez való jobb hozzáférés biztosításának és a helyi munkaerő-
piaci igények kielégítésének elősegítése;  

- összehangolt – az érdekelt és érintett felek egyetértésén alapuló – szakképzés-
fejlesztési irányok meghatározásának, a koordináció javításának, a fejlesztési 
források hatékony felhasználásának biztosítása;  

- a szakmai képzés színvonalának és a szakmai tudás presztízsének növelése;  
- az iskolai rendszerű szakképzésben egyre növekvő számú hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók képzési problémáinak 
megoldásában történő segítségnyújtás a lemorzsolódás, a képzési rendszerből 
szakképesítés nélkül kilépők számának csökkentése érdekében; 

- az önkormányzati fenntartású intézményeknek a felnőttképzési területen történő 
részvételét erősíteni szükséges, ennek érdekében elősegíti az összehangolt, 
ugyanakkor a helyi igényeket is figyelembe vevő moduláris rendszerű intézményi 
képzési programok létrehozását. 

A Társulás feladatai: 
a) a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelően – a szakképzés 

fejlesztési irányára és beiskolázási arányára tekintettel – meghatározza a Társulás 
által, illetve a Társulás tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési 
évfolyamokon indítható osztályok számát [a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 89/B. § (5) bekezdés a) pont];  

b) a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelően a szakmai 
program tekintetében egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai programjának 
jóváhagyásánál [a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B. § 
(5) bekezdés b) pont]. 

II. A TÁRSULÁS KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 

1./ A társulási megállapodás határozatlan időre szól. A Társulás megalakultnak tekinthető, ha 
a képviselő-testületek mindegyike jóváhagyta a megállapodást, megválasztotta 
képviselőjét és a Társulási Tanács megalakult.  

2./ A Társuláshoz csatlakozhat minden olyan helyi önkormányzat, amely a szakképzés 
feladataiban részt vevő iskolát tart fenn. A belépés további feltétele, hogy az érintett helyi 
önkormányzat elfogadja a regionális fejlesztési és képzési bizottság által a szakképzés 
fejlesztésének összehangolásával összefüggésben hozott döntéseket. 

3./ A csatlakozási szándékot legalább 60 nappal korábban kell bejelenteni a Társulásnak. A 
Társuláshoz való csatlakozáshoz a képviselő-testület minősített többséggel hozott döntése 
szükséges, mely a belépési szándékon kívül tartalmazza a hozzájárulási összeg 
befizetésének vállalását is. A csatlakozás további feltétele a Társulás tagjainak az 5.) d.) 
alpontja szerinti döntése. 

4./ A Társulásból kilépni a naptári év utolsó napjával lehet. A kilépési szándékot a kilépni 
szándékozó önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott 
határozatával megerősítve egy tanévvel korábban kell bejelenteni a Társulásnak. A 
kilépő taggal a Társulás elszámol. 
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5./ A Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel 
hozott döntése szükséges: 

a) az együttműködési megállapodás jóváhagyásához; 
b) az együttműködési megállapodás módosításához; 
c) az együttműködési megállapodás megszüntetéséhez; 
d) a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz. 
e) a Társulási Megállapodás év közbeni felmondásához 

6./ A Társulás megszűnik, ha: 

a) annak megszűnését valamennyi tag képviselő-testületi határozattal kimondja; 
b) a Társulásban csak egy tag marad; 
c) a bíróság jogerősen dönt a Társulás megszűnéséről. 

7./ A Társulás megszűnésekor a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a 
helyi önkormányzatoknak a vagyon növekménnyel együtt az adott tanévre/előző tanévre 
a közoktatási statisztikai adatok alapján megállapított tanulói létszám arányában vissza 
kell adni, kivéve, ha jogszabály, illetve szerződés eltérően rendelkezik. Amennyiben 
hiány keletkezik, azt a hozzájárulás alapjául szolgáló szakképzésben résztvevő tanulói 
létszám (beleértve az alapképzésben részvevőket és szakképzési évfolyamon tanulókat) 
arányában osztják meg a tagok, kivéve, ha jogszabályból, illetve szerződésből más nem 
következik. 

8./ Jelen megállapodás valamennyi képviselő-testület elfogadó határozatával válik 
hatályossá. 

III. A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 

1/ A Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás döntéshozó szerve a Társult 
önkormányzatok képviselőiből álló Társulási Tanács. A Társulási Tanács tagjait a 
Társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei tagjai közül választják meg.  
A Társulási Tanács tagjai valamennyien egy szavazattal rendelkeznek. A Társulásban részt 
vevő tagok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szempontjából a társulás 
székhely önkormányzataként Ózd Város Önkormányzatát (székhelye: 3600 Ózd, 
Városház tér 1. sz.) jelölik meg, tekintettel a tanulói létszámarányra. 

 

2/ Szavazni személyesen, vagy a Társulás tagja által írásban meghatalmazott helyettes 
képviselő útján lehet.  

 

3/ A Társulási Tanács alakuló ülésén tagjai közül elnököt és alelnököt választ nyílt 
szavazással. Az elnököt és az alelnököt a Tanács határozatlan időtartamra választhatja 
meg. A Társulási Tanács Elnöke díjazásban részesülhet. A Társulási Tanács elnökének 
díjazásáról a Társulási Tanács dönt. A Társulási Tanács delegált tagjait díjazásban 
részesítheti.  



 

 

122 

4/ A Társulási Tanács tagjai évente a képviselő-testületeiknek beszámolnak a Társulási 
Tanácsban végzett tevékenységükről, a Társulás gazdasági helyzetéről, a társulási cél 
megvalósításáról. 

5/ A Társulás tagja az általa választott képviselőt visszahívhatja. 

6/ A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza. A hozott határozatok 
érvényességének feltétele, hogy azzal a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Intézményfenntartó Központ egyetértsen. A Társulási Tanács ülését az elnök, 
akadályoztatása esetén az alelnök, vagy a Társulási Tanács által felhatalmazott képviselő 
hívja össze és vezeti 

7/ Az ülést össze kell hívni: 

a) szükség szerint, de évente legalább két alkalommal; 
b) a Társulási Tanács által meghatározott időpontban; 
c) a Társulás bármely tagjának napirendet tartalmazó indítványára; 
d)  a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére. 

8./ A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület 
üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a 
jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja alá.   

9./  A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen mindkét fő jelen van.  
A Társulási Tanács határozatait alapesetben egyhangú szavazattal hozza. 

  
10./ A Társulási Tanács egyhangú döntése szükséges: 

a) a pályázat szakmai és pénzügyi tervének elfogadásához, az ütemezéshez és a 
feladatok végrehajtásának munkamegosztásához; 

b) a Támogatási Szerződés elfogadásához; 
c) új tag felvételéről, tagi késedelem beálltáról, tagi kilépéssel összefüggő 

elszámolásról történő döntéshez; 

11./ A Társulási Tanács részletes működési szabályait a társulási megállapodásban 
meghatározott keretek között a Szervezeti és Működési Szabályzatában állapítja meg és 
fogadja el. 

12./ A Társulási Tanács Intézményvezetők Tanácsát, valamint Tanácsadó Testületet hoz létre. 
Az Intézményvezetők Tanácsát a TISZK–ben résztvevő intézmények vezetői alkotják, 
amely az iskolákat érintő előterjesztéseket véleményezi a Társulási Tanács ülése előtt. A 
Tanácsadó Testület a szakképzési szerkezet, beiskolázási stratégia kialakításában lát el 
javaslattevő, véleményező szerepet a gazdálkodó szervezetek, szakmai 
érdekképviseletek, kamarák, munkaügyi központ képviselőinek részvételével. 

13./ A Társulási Tanács feladatainak végzésére a költségvetési intézmény keretein belül 
munkaszervezetet hoz létre. Feladata a Társulás tevékenységébe tartozó feladatok közül 
mindazoknak az előkészítése, illetve végrehajtása, amelyeket számára a Társulási 
Tanács meghatároz. A munkaszervezet élén az igazgató áll, akit a Társulási Tanács 
nevez ki, illetve ment fel, valamint fegyelmi és kártérítési ügyében eljár. Felette az 
egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. A munkaszervezet 
egységes szervezet, tevékenységét a Társulási Tanács által jóváhagyott számú 
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munkatárs látja el közalkalmazotti jogviszonyban, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvény, illetve a közoktatási ágazatra vonatkozó végrehajtási rendelet által 
meghatározott alkalmazási feltételek szerint. A munkaszervezet működési rendjét – 
beleértve a belső ellenőrzést – a Társulási Tanács a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban állapítja meg.  

14./ A Társulással együttműködő (gazdálkodó szervezetek, nem önkormányzati fenntartású 
szakképző intézmények, felsőoktatási intézmények stb.), a Tanácsban szavazati joggal 
nem rendelkező szervezetekkel kötendő megállapodásról a Tanács dönt. 

15./ A Társulás közösen intézményt nem tart fenn, a fenntartói jog átvételére vonatkozó 
döntéshez a Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozata szükséges. 

IV. A TÁRSULÁSI TANÁCS HATÁSKÖRE 

1/ A Társulási Tanács feladat- és hatásköre: 

a) a regionális fejlesztési és képzési bizottság által a szakképzés összehangolásával 
kapcsolatban hozott döntéseit elfogadja; 

b) a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntéseivel összhangban a szakképzés 
fejlesztési irányára és a beiskolázási arányára tekintettel meghatározza a Társulás 
tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok 
számát; 

c) egyetértési jogot gyakorol a szakmai program tekintetében az iskola pedagógiai 
programjának jóváhagyásánál; 

d) a Társulás az általa ellátott feladatokra – a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 88. § (1) bekezdése szerint – önálló fejlesztési tervet készít; 

e) megállapodást köthet állami szervvel, helyi, területi önkormányzattal, társulással, 
civil szervezettel, egyházzal, gazdálkodó szervvel és egyéb szervezettel; 

f)   elfogadja Szervezeti és Működési Szabályzatát; 
g) megválasztja a Társulási Tanács elnökét és alelnökeit; 
h) kialakítja munkaszervezetét, dönt annak létszámáról, kinevezi és felmenti a 

munkaszervezet igazgatóját; 
i) megállapítja éves költségvetését, elfogadja a költségvetés végrehajtásáról szóló 

beszámolót; 
j) a szakképzés egyéb szereplőinek bevonása a szakképzésbe, megállapodás kötése; 
k) részt vesz pályázatokban, a pályázat lebonyolításában, fejlesztési projektek 

megvalósításában; 
l) részt vesz az iskolarendszeren kívüli szakképzés szervezésében; 
m) a tag felvételéről, a tagi késedelem beálltáról, valamint a tagi kilépéssel összefüggő 

elszámolásról szóló képviselő-testületi határozatokhoz írásbeli véleményt készít és 
azt a döntéshozatalt megelőzően a képviselő-testületek elé terjeszti; 

n) szakképzés fejlesztés forrásbevonási rendszerének kialakítása, a felhasználás 
nyomon követése; 

o) Elkészítteti a Társulás szakmai feladatellátásához szükséges megvalósítási és 
ellenőrzési dokumentumait, melynek részletes szabályait a Szervezeti és Működési 
Szabályzat tartalmazza. 
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2/ A Társulási Tanács elnökének feladatai: 

a) összehívja és vezeti a Társulási Tanács ülését; 
b) aláírja az ülés jegyzőkönyvét; 
c) képviseli a Társulási Tanácsot; 
d) gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkaszervezet igazgatója, illetve a Társulás 

munkavállalói felett; 
e) felügyeli a Társulási Tanács döntéseinek végrehajtását és a Társulás gazdálkodását. 

3/ Az igazgató feladatai: 

4. irányítja a munkaszervezet munkáját; 
5. előkészíti a Társulási Tanács üléseit és a napirendeket; 
6. végrehajtja a Társulási Tanács döntéseit; 
7. gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a munkaszervezet dolgozói felett; 
8.  a Társulás munkaszervezetének közreműködésével gondoskodik a Társulás        

bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,    
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. 

 V. A TÁRSULÁS VAGYONA 

1/  
a.) A Társulás vagyonát képezi a tagok tanulólétszám arányos működési hozzájárulása. 
b.) Nem tartozik a működési költségek körébe a Társulás feladatellátásához szükséges 

pályázat önrésze, amelyet a pályázat eredményéből részesülő intézményt fenntartó 
tag önkormányzat köteles a Társulás rendelkezésére bocsátani. 

2/ A Társulás saját vagyonnal is rendelkezhet, amelynek szaporulata a Társulást illeti meg. 

3/ A Társulás jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás. A Társulás önálló 
bankszámlával rendelkezik. A bankszámla feletti rendelkezési jog önállóan a Társulási 
Tanács elnökét, alelnökét, vagy  az  általa írásban kijelölt személyeket illeti meg. 

4/ A Társulás munkaszervezete részére 3525 Miskolc, Városház tér 1. sz. alatt elhelyezést 
biztosít, amelynek költségei a Társulást terhelik. 

5/ A Társulás működési költségét a tagok által befizetett költségvetési hozzájárulás biztosítja. 
A Társulás tagjait terhelő működési költséghez történő hozzájárulás befizetését a tagok a 
Társulás által elfogadott költségvetésének megfelelően évente két alkalommal, 
félévenként teljesítik. A Társulás éves költségvetését a tárgyév január 15. napjáig fogadja 
el. 

6/ Az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás határidőre történő befizetésének 
nem teljesítése esetén a nem teljesítő tagok kedvezménye és a szavazati joga 
felfüggesztésre kerül, az egy hónapot meghaladó fizetési késedelem esetén pedig a 
mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese kerül büntetőkamatként felszámolásra. 

7/ A jelen fejezet 1. pontjának b.) alpontjában szereplő fejlesztési jellegű projektek 
megvalósítása, illetve önrész vállalását előíró fejlesztési pályázatok benyújtása esetén a 
tagok, a képviselő-testület külön döntése alapján, kötelesek az önrészt a pályázatban 
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érintett tagokra jutó önerő  mértékéig a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás 
rendelkezésére bocsátani. Továbbá hozzájárulnak ahhoz, hogy az érintett tagok 
vonatkozásában, szükség esetén, azonnali beszedési megbízás – inkasszó – kerüljön 
kiadásra. 

8/ A Társulás gazdálkodásának ellenőrzését legalább évente a Társulási Tanács elnöke által 
megbízott független könyvvizsgálóval végezteti. 

9/ A Társulási Tanács tagjai működésükről, a Társulás pénzügyi helyzetéről, valamint a 
társulási célok megvalósulásáról évente – a gazdasági évről szóló beszámolóval 
egyidejűleg – tájékoztatják a képviselő-testületeiket. Egyebekben a Társulás ellenőrzése 
tekintetében a Társulás tagjai a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. 
(XI. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

10/ A Társulás vállalkozási tevékenységet kizárólag céljai megvalósítása érdekében, az 
irányadó jogszabályi keretek között folytat. 

VI. EGYÜTTMŰKÖDÉS 

1/ A helyi önkormányzatok képviselő-testületei, bizottságai, polgármesterei, jegyzői, az 
önkormányzatok intézményei, társulásai feladatkörükben egymással rendszeres 
kapcsolatot alakíthatnak ki. Tanácskozásokat tartanak, közösen szerveznek 
rendezvényeket, kicserélik szakmai tapasztalataikat, illetve fórumokat tartanak. 

2/ A Társulás tagjai feladataik ellátásában kölcsönösen együttműködnek, megfelelő 
információk átadásával segítik a Társulás munkáját, ezen túlmenően kötelezettségként 
vállalják, hogy másik Térségi Integrált Szakképző Központba nem lépnek be. 

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

1/ Jelen társulási megállapodást az aláírást követő 15 napon belül meg kell küldeni a 
törvényességi felügyeletet ellátó szerv vezetőjének, aki arra 30 napon belül törvényességi 
észrevételt tehet. 

2/ A Társulás tagjai a Társulás működése során felmerülő vitás kérdéseket előzetes 
egyeztetés útján rendezik. 

3/ A Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy jelen társulási megállapodásban nem 
szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről 
szóló 1997. évi CXXXV. törvény és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak. 

4/ Jelen társulási megállapodás a Társulás tagjai képviselőinek aláírásával jön létre. A 
költségvetési szervként működő Társulás a megállapodást aláíró önkormányzatok 
képviselő-testületeinek a Társulás alapító okiratát elfogadó, minősített többséggel hozott 
határozatával jön létre. A Társulás tagjai képviselő-testületeinek határozatai a jelen 
társulási megállapodás elválaszthatatlan részét képezik. 
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5/ A Társulás tagjai kijelentik, hogy a társulási megállapodásban foglaltakat önkéntes és 
szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával a kölcsönös előnyök és az 
arányos teherviselés alapján rögzítették. 
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Z á r a d é k: 

A társulási megállapodást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá, fogadták el 
előírásait, önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként: 
 

Önkormányzat neve Határozat száma Polgármester, közgyűlés elnöke aláírása 

Ózd Város 
Önkormányzata 

191/KH/2008. (VII. 28.)  
sz. határozat 
260/KH/2008. (XI. 20.) 
sz. határozat 
274/KH/2008. (XII. 9.) sz. 
határozat 
118/KH/2009.(VII.09.) sz. 
határozat 
4/KH/2010.(II.04.) sz. 
határozat 
 
 

  
 

Fürjes Pál 
polgármester 

ph 

Emőd Város 
Önkormányzata 

 

100/2009 (VIII. 27.) 
 sz. határozat 
 

 
 

Lehóczki István 
polgármester 

ph 
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1.melléklet 
 

Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás 
Intézményjegyzék 

 
 

OM 
azonosít

ó 

Az intézmény megnevezése Címe Fenntartója 

028899 Árpád Vezér ÁMK 3600 Ózd, Árpád 
vezér u. 13. 

Ózd Város 
Önkormányzata 

200599 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  
József Attila Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Kollégium   

3600 Ózd, Bem út 
14. sz. 

Borsod-Abaúj-Zemplén  
Megyei 

Intézményfenntartó 
Központ 

200599 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
József Attila Gimnázium és 
Szakképző Iskola Bolyai Farkas 
Szakképző Tagiskolája 

3600 Ózd, Petőfi u. 
20. sz. 

Borsod-Abaúj-Zemplén  
Megyei 

Intézményfenntartó 
Központ 

200599 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  
József Attila Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Kollégium 
Serényi Béla Gimnázium, 
Szakképző Tagiskolája    

3630 Putnok, 
Bajcsy-Zsilinszky út 
31. sz. 

Borsod-Abaúj-Zemplén  
Megyei 

Intézményfenntartó 
Központ 

038477 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  
Speciális  Közoktatási és 
Módszertani Intézmény 

3578 Girincs, 
Rákóczi u. 1. sz. 

Borsod-Abaúj-Zemplén  
Megyei 

Intézményfenntartó 
Központ 

038377 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  
Speciális  Közoktatási és 
Módszertani Intézmény Kurityáni 
Tagintézménye 

3732 Kurityán, 
Kossuth L. u. 130. 
sz. 

Borsod-Abaúj-Zemplén  
Megyei 

Intézményfenntartó 
Központ 

038477 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  
Speciális  Közoktatási és 
Módszertani Intézmény Ózdi 
Tagintézménye 

3600 Ózd, 48-as út. 
26. sz. 

Borsod-Abaúj-Zemplén  
Megyei 

Intézményfenntartó 
Központ 

038377 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  
Speciális  Közoktatási és 
Módszertani Intézmény 
Tornanádaskai Tagintézménye 

3767 Tornanádaska, 
Kossuth L. u. 1. sz. 

Borsod-Abaúj-Zemplén  
Megyei 

Intézményfenntartó 
Központ 

038477 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  
Speciális  Közoktatási és 
Módszertani Intézmény Sályi 
Tagintézménye 

3424 Sály, Gárdonyi 
G. u. 18. sz. 

Borsod-Abaúj-Zemplén  
Megyei 

Intézményfenntartó 
Központ 

038477 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  
Speciális  Közoktatási és 
Módszertani Intézmény 
Sárospataki Tagintézménye 

3950 Sárospatak, 
Nagy Lajos út 10. 

Borsod-Abaúj-Zemplén  
Megyei 

Intézményfenntartó 
Központ 

038477 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  
Speciális  Közoktatási és 

3980 
Sátoraljaújhely, 

Borsod-Abaúj-Zemplén  
Megyei 
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Módszertani Intézmény 
Sátoraljaújhelyi Tagintézménye 

Deák út 31.  Intézményfenntartó 
Központ 

029312 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Surányi Endre Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Kollégium 

3700 Kazincbarcika, 
Irinyi J. u. 1. 

Borsod-Abaúj-Zemplén  
Megyei 

Intézményfenntartó 
Központ 

029312 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Surányi Endre Gimnázium és 
Szakképző Iskola Deák Ferenc 
Szakképző és Művészeti 
Szakközépiskolai Tagiskolája 

3701 Kazincbarcika, 
Herbolyai u. 9. sz. 

Borsod-Abaúj-Zemplén  
Megyei 

Intézményfenntartó 
Központ 

029312 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Surányi Endre Gimnázium és 
Szakképző Iskola Irinyi János 
Szakközépiskolai Tagiskolája 

3700 Kazincbarcika, 
Egressy Béni u. 1. 
sz. 

Borsod-Abaúj-Zemplén  
Megyei 

Intézményfenntartó 
Központ 

029312  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Surányi Endre Gimnázium és 
Szakképző Iskola Pattantyús-
Ábrahám Géza Szakképző 
Tagiskolája 

3770 Sajószentpéter, 
Kálvin tér 2. sz. 

Borsod-Abaúj-Zemplén  
Megyei 

Intézményfenntartó 
Központ 

029306 Széchenyi István Közgazdasági 
Szakközépiskola 

3600 Ózd, 48-as út 
6. 

Ózd Város 
Önkormányzata 

029115  II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola és Szakiskola  

3432 Emőd, 
Kossuth u.58-64.  

Emőd Város  
Önkormányzat 

 
 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 67. § (5), a szakképzési hozzájárulásról és a 
képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 4. § (5), és a 
szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdésében megfogalmazott keretek 
közötti „Megállapodás” alapján: 
 

 
OM 

azonosító Az intézmény megnevezése Címe Fenntartója 

039219 Szent János Gimnázium és 
Szakképző Iskola 

3780 Edelény, 
Borsodi u. 34. 

Miskolci Apostoli Exarchátus 
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2.melléklet 
 

Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás 
Szakmajegyzék OKJ szerint 

 
 
OKJ szám 

Megnevezés 
33 582 01 1000 00 00 Ács - állványozó 
54 524 01 0010 54 01 Általános vegyipari laboratóriumi technikus 
33 723 01 1000 00 00 Ápolási asszisztens 
54 723 01 1000 00 00 Ápoló 
52 52501 1000 00 00  Autóelektronikai műszerész 
51 52501 1000 00 00 Autószerelő 
33 582 03 1000 00 00 Burkoló 
31 341 01 0010 31 01 Bútor és lakástextil eladó 
33 811 01 0000 00 00 Cukrász 
33 521 01 1000 00 00 Elektromechanikai műszerész 
31 522 01 0000 00 00 Elektromos gép- és készülékszerelő 
33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész 
54 523 01 0000 00 00 Elektronikai technikus 
31 34101 0010 31 02 Élelmiszer- és vegyi áru eladó 
31 582 08 1000 00 00 Épületasztalos 
54 582 01 1000 0000 Épületgépész technikus 
54 52201 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus 
33 582 04 1000 00 00 Festő, mázoló és tapétázó 
31 521 07 1000 00 00 Finommechanikai műszersz 
33 81501 1000 00 00 Fodrász 
54 521 01 1000 00 00 Gépgyártástechnológiai technikus 
31 52109 1000 00 00 Gépi forgácsoló 
31 52110 1000 00 00 Géplakatos 
31 521 11 0000 0000 Hegesztő 
33 522 02 0000 00 00 Hűtő- és klímaberendezés szerelő, karbantartó 
55 812 01 0010 55 01 Idegenforgalmi szakmenedzser 
54 812 01 1000 00 00 Idegenvezető 
54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózatépítő és üzemeltető 
54 481 02 0010 54 03  Internetes alkalmazásfejlesztő 
54 481 04 0010 54 03 Ipari informatikai technikus 
33 346 01 1000 00 00 Irodai asszisztens  
31 582 13 0000 00 00 Kályhás 
31 52503 1000 00 00 Karosszérialakatos 
54 211 09 0010 54 02 Képgrafikus 
33 525 01 0010 33 01 Kerékpárszerelő 
55 345 01 0010 55 02 Kereskedelmi szakmenedzser 
52 34104 1000 00 00 Kereskedelmi ügyintéző 
31 521 14 0000 00 00 Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő 
52 34105 1000 00 00 Kereskedő 
31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás 
54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó-, nevelő 
31 582 15 1000 00 00 Kőműves 
31 582 09 0010 31 03 Központifűtés- és csőhálózat-szerelő 
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54 34101 0000 00 00 Külkereskedelmi üzletkötő 
54 34502 0000 00 00 Logisztikai ügyintéző 
52 342 01 0000 00 00 Marketing- és reklámügyintéző 
52 523 03 0000 00 00 Mechatronikai műszerész 
54 521 02 0010 54 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus 
54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus 
54 213 04 0010 54 04 Multimédia-alkalmazás fejlsztő 
54 481 04 0010 54 04 Műszaki informatikus 
31 34101 0010 31 03 Műszakicikk-eladó 
51 341 01 0000 00 00 Műszakicikk-kereskedő 
33 542 05 0010 33 03 Női szabó 
54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó 
33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász 
52 343 03 0000 0000 Pénzügyi- számviteli ügyintéző 
33 811 02 1000 00 00 Pincér 
31 341 01 0010 31 04 Porcelán- és edény áru-eladó 
31 341 01 0010 31 05 Ruházati eladó 
33 811 03 1000 00 00 Szakács 
33 523 01 1000 00 00 Számítógép-szerelő, -karbantartó 
31 52124 1000 00 00 Szerkezetlakatos 
33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló 
54 851 01 0010 52 01 Települési környezetvédelmi ügyintéző 
54 851 01 0010 52 01 Településüzemeltető és fenntartó 
54 850 02 0000 00 00 Természet és környezetvédelmi technikus  
54 211 16 0010 54 04 Textilrajzoló, modelltervező asszisztens 
54 346 01 0010 54 03 Ügyintéző titkár  
54 521 05 0010 54 02 Vegyipari gépésztechnikus 
54 524 02 1000 00 00 Vegyipari technikus 
55 81201 0010 55 00 Vendéglátó szakmenedzser 
52 81102 0000 00 00 Vendéglős 
33 52204 1000 00 00 Villanyszerelő 
31 582 09 0010 31 04 Vízvezeték- és vízkészülékszerelő 
31 341 01 0010 31 06 Zöldség-gyümölcs-eladó 
31 622 01 0100 21 01 Fűszernövény-termesztő 
54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus 
54 481 03 0010 54 05 Számítógéprendszer-karbantartó 
54 481 03 0010 54 07 Webmester 

Mezőgazdasági orientációjú előkészítő szakiskola 
Helyi tanterv 
2 évf. sajátos nevelési igényű tanulók tanterve alapján;  
Halmozottan fogyatékos tanulóknak 
 

-.-.- 
 

Fazekas Zoltán alpolgármester az ülés további vezetésére átadja a szót Fürjes Pál 
polgármesternek. 

12.) napirend 
Javaslat az ózdi 8358/2 hrsz-ú Béke telepi „kispiac” fejlesztésére 

 
Fürjes Pál kérdezi az előterjesztőt, van-e kiegészíteni valója a leírtakhoz? 
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Vitális István kifejti, két megnyert pályázat (ÉMOP-3.1.2/D és TÁMOP) is szükségessé 
és logikussá teszi a Béke-telepi „kispiac” területének rendezését. Az ÉMOP pályázat az 
érintett terület környezetében felmerülő esztétikai, utcaképet javító területrendezésével 
célszerű lenne összekapcsolni e terület rendezését is, a TÁMOP pályázat pedig a 
Közösségi Ház és Biztos Kezdet Gyerekházhoz kialakítandó 143 m2 területű játszóudvar 
területigénye miatt. A „kispiac”-on fellelhető árusítóhelyek egy kivételével kifogásolható 
műszaki állapotúak, csúnyák, és nem, vagy csak időszakosan működnek. Éppen ezért 
javasolják azok elbontását, itt telkek kialakítását, melyek meghirdetésre kerülnek, és a már 
meglévő üzlethelyiséggel összhangban egy-egy új kereskedelmi célú felépítmény 
elhelyezhető lenne, ahol a piaci igények figyelembevételével más kereskedelmi 
tevékenység is elképzelhetővé válik. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, egybehangzóan támogatta és elfogadásra javasolja. 
 
Kisgergely András szerint ez a „kispiac” hellyel-közzel most is működik. Esetleg van-e 
már jelentkező a telekalakításból létrejövő három telek megvásárlására? Amennyiben 
nincs, meddig funkcionálhat még piacként? 
 
Vitális István közli, ez a terület piacként már egyáltalán nem funkcionál. Az értékesítés 
feltételeinek kidolgozása a közeljövőben fog megtörténni a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság hatáskörében, mely ülésre a kérdést feltevő képviselő urat is szívesen látják 
annak érdekében, hogy amennyiben módosító javaslata, vagy bármilyen észrevétele van, 
ott azt megtehesse. A területre konkrét érdeklődő már van, de az értékesítési feltételek 
ismerete nélkül ez még nem reális.  
 
Fürjes Pál szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
31/2012. (III.22.) határozata  

az ózdi 8358/2 hrsz-ú Béke-telepi „Kispiac” fejlesztéséről 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.) Ózd Város Önkormányzata az ózdi belterületi 8358/2 hrsz-ú, ún. Béke-telepi 

„Kispiac” fejlesztésére a kereskedelmi övezet kialakítási koncepciót fogadja el az 
INBAKER Kft. által készített, a  határozat mellékletét képező helyszínrajz szerint, 
melynek megvalósítása érdekében: 
a.) Az ózdi belterületi 8358/2 hrsz-ú területre vonatkozóan a vázrajzon jelöltek 

szerint telekalakítást kell végrehajtani. A felmerülő költségeket az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetésében az önkormányzati ingatlanok 
tulajdonjog rendezésére biztosított keret fedezi.  

b.)  A kialakuló ingatlanok rendeltetésében bekövetkező változások miatt 
azoknak az Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a 
vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 1/2009. (II.27.) önkormányzati 
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rendeletben és az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezettetéséről is 
gondoskodni kell.  

c.) A telekalakítás ingatlan-nyilvántartási átvezetését követően a kialakuló 
telkeket értékesítésre meg kell hirdetni.  

d.) A Képviselő-testület az ingatlanok értékesítési feltételeinek jóváhagyására a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot hatalmazza fel.  

e.) A fejlesztési koncepcióban elbontásra kijelölt pavilonok vonatkozásában a 
közterület-használati engedélyének visszavonása ügyében a szükséges 
intézkedéseket meg kell tenni.  

 
Felelős: előkészítési feladatokért: 

PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
döntési javaslatok előterjesztéséért: 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 
rendelet módosítások előterjesztéséért: 

Polgármester 
Határidő: 2012. június 30., illetve értelemszerűen 

 
-.-.- 

 
13.) napirend 

Javaslat pályázat benyújtására a TÁMOP 5.3.6-11/1 kódszámú, Komplex telep-
program című pályázati kiírásra 

 
Fazekas Zoltán szóbeli kiegészítésében elmondja, a Társadalmi Megújulás Operatív 
Program keretében kiírásra került egy komplex telep-program elnevezésű pályázat, 
összesen 4,7 MrdFt értékben. A pályázat a rossz szociális lakhatási körülmények között 
élő hátrányos helyzetű emberek helyzetén kíván javítani. Lakhatási, szociális, 
foglalkoztatási körülmények javításával kerül sor közösségi fejlesztésre, a családok 
megsegítésére. A tervezetben Hétes és Velence telep szerepel. A Türr István Kutató 
Intézettel 2010-től munka+tanulás programokat indítottak, ahol a résztvevők különböző 
szakmákat sajátítottak el, a Velence telepen önkormányzati bérlakásokat újítottak fel. A 
résztvevők ha minden feltételnek megfeleltek, elhelyezést is kaptak ezekben a lakásokban. 
Ez a módszer, illetve a Hétes-telepen a „Van Helyed” Alapítvány által végzett munka 
országos hírnevet is kapott. E tapasztalatok alapján került kiírásra a pályázat. A határozat 
javaslat tartalmazza, hogy az önkormányzat ezen a pályázaton indulni kíván, megcélozva 
a maximális 150 MFt-os keretet. Taglalja a pályázat kidolgozásában résztvevők körét, 
mivel a pályázat megvalósítására konzorciumot kell létrehozni, melynek hat szerv lesz a 
tagja. Az Önkormányzat mellett a Türr István Képző és Kutató Intézet, a BAZ Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központja, az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a 
Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény, valamint a Borsodi Tranzit 
Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft szerepel a tagok között.  Szükség van pályázati 
tanácsadó cégre, melyre az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt-t javasolják. A vele 
kapcsolatos Megbízási Szerződést a 2. melléklet tartalmazza, melynek 4.1 pontjába egy 
mondat beszúrását javasolja: „Megbízó a megbízási díjat a jelen Szerződés 1.1. pontjában 
meghatározott valamennyi feladat teljesítését követően kiállított számla ellenében, 
15 napon belül átutalással fizeti meg Megbízott részére.” Ennek alapján csak akkor kerül 
sor kifizetésre, ha a pályázat sikeres, és a Támogatási Szerződést megkötötték.  
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Kéri a Képviselő-testületet, támogassák a javaslatot. 
  
Vitális István közli, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi 
Bizottsággal együttes ülésen tárgyalta a napirendet. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
egyhangúlag, a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság pedig 1 tartózkodás mellett 
támogatja a javaslatot.  
  
Dr. Bélteczki János ismerteti, az Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatja a 
határozati javaslatot. Ez a program olyan komplex társadalmi beavatkozást jelenthet, 
amely a leszakadó rétegek számára nyújt lehetőséget. 
  
Márton Ferenc hangsúlyozza, a Jobbik nem ért egyet a pénzforrások ilyen célra történő 
elszórásával, ugyanis míg a Hétes-telep felújítására több 100 MFt-ot áldoznak, addig pl. 
gazdaságélénkítésre nem jut pénz. Kérdése, mit takar az előterjesztésben szereplő 
Csillagház elnevezés?  Nem gondolják-e, hogy ugyanúgy fog ez a létesítmény is járni, 
mint a már korábban odatelepített intézmények? Mi igaz abból, hogy bizonyos szakértőket 
akarnak kinevezni közpénzért? Hány szakértőről lenne szó és milyen összegért? 
Megjegyzi, a Jobbik külön tiltakozik amiatt, hogy a Közbeszerzési Bizottságból ki lettek 
rekesztve, így nem áll módjukban ellenzékként ellenőrzést gyakorolni ilyen hatalmas 
pénzek felhasználása fölött. Következő kérdése, miért pont az ADITUS Zrt a pályázatíró, 
mi alapján döntöttek így, volt-e egyáltalán pályáztatva? 
   
Berki Lajos örömét fejezi ki a pályázat kiírásával kapcsolatban. Egyetért azzal, hogy a 
Hétes és Velence telepen élők életkörülményeit javítani kell. Ezáltal egész Velence 
megújul. Jó lenne, ha nem kevernék össze a Velence telepet Hétessel. Igaz viszont, hogy  
mindkét területen szükség van az életminőség javítására. Kéri, járuljon  hozzá az 
Önkormányzat, hogy a projektben közfoglalkoztatottként résztvevők lakbérhátralékukat a 
munkabérükből történő levonással, részletekben rendezhessék. Támogatja az 
előterjesztést. 
  
Kisgergely András: Felmerül benne a kérdés, érdemes-e ezt a programot az említett két 
telepen megvalósítani. Velence még valóban nem Hétes, de azt be kell látni, hogy Hétes 
telepen eddig bármi épült, azt ellopták, lerombolták, vagy szétverték főképp az ott lakók. 
Pl. a megépült focipályának már nyoma sincs, illetve az anyagban említett Fürdőház sem 
tud már fürdőként funkcionálni, hiszen ellopták azokat a berendezéseket, amik a fürdőhöz 
szükségesek. Véleménye szerint lyukas hordóba öntik a pénzt, amennyiben újra ide 
fektetnek be majdnem 150 MFt-ot. A „Van Helyed” Alapítvány együttműködő partnerként 
történő bevonását sem érti, hiszen semmi maradandót nem tudtak felmutatni. Az ADITUS 
Zrt-vel kapcsolatban elmondja, hogy FIDESZ-es vezetésű városokban sűrűn 
foglalkoztatott ez a cég, ebben az előterjesztésben is kijelentésként szerepel, hogy ezt a 
céget kell megbízni. Benne is felmerült a kérdés, más cég nem tudná ellátni ezt a munkát? 
Sok reményt nem fűz ahhoz, hogy működni fog e telepeken a program. 
   
Fazekas Zoltán válaszában elmondja, Márton Ferenc rosszul értelmezi az előterjesztést, 
hiszen nem Hétes telep felújítására van 150 MFt. Véleménye szerint a leírtakból kiderül, 
hogy építésre, felújításra, korszerűsítésre15 % fordítható, de bármennyi is az összeg az a 
városban marad, itt hasznosul. Tudomásul kell venni, hogy együtt kell élni olyan 
emberekkel is, akik esetleg a Jobbiknak nem szimpatikusak. A társadalmi béke megőrzése 
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mindenki érdeke. A pályázat 100 %-os támogatást élvez, így az Önkormányzatnak egy 
fillérjébe sem kerül még a 1,5 MFt-os előkészítési költség sem, mert a pályázat 
nyertessége esetén ez visszaigényelhető. A Csillagház fogalma megtalálható az 
előterjesztésben, de a pályázati kiírási útmutató fogalommagyarázatában is megtalálható 
mind a Csillagház, mind a Csillag Szolgáltató pontok fogalma. Olyan szolgáltatásokat 
biztosítanak, amelyek közelebb viszik az adott területen élőkhöz azokat az általános 
egészségügyi, oktatási, képzési, foglalkoztatási szolgáltatásokat, amelyekbe nehezen 
bevonhatók az érintett területen lakó emberek. Bódis Kriszta „Van Helyed” Alapítványát 
véleményezni nem akarja, mindenesetre olyan helyen csinál valamit (Hétesben), ami a 
városban a legrosszabb állapotban lévő szegregátum. Hétes telep azért került bevonásra a 
pályázatba, mert előírás, hogy 50 % alatti szegregáltsági mutatóval rendelkező területet is 
be kell vonni a pályázatba. A Közbeszerzési Bizottságra tett utalással kapcsolatban 
elmondja, kirekesztésről szó nincs. A Képviselő-testület minden esetben szavazással és 
többséggel fogadta el a bizottságok felállását, de természetesen bármelyik bizottság 
összetétele módosítható. Az ADITUS Zrt-vel kapcsolatosan megemlíti, már a korábbi 
Képviselő-testület fennállása esetén is sikeresen segítették a pályázati munkákat. Bízik 
benne, hogy a pályázat Velence telep építési örökségének a megőrzésében nagy 
segítségükre lesz.  
  
Andó Pál a pályázat körülményeivel nem kíván foglalkozni. Az a filozófia, amit ez az új 
koncepció képvisel, annyiban más, hogy egy állandó jelenlétre épül. A hangsúly a jelenlét 
szón van, mert kívülről nem lehet ennek a rétegnek a problémáját rendbe tenni. A Cserhaj 
és a Szolgáltatóház a helyszínen megvalósuló olyan szolgáltató központot jelent, ahol 
szociális munkások részvételével aktív, cselekvésre ösztönző, közösségformáló szociális 
munkával megpróbálják ezt a társadalmi réteget a társadalom hasznos tagjává tenni. 
Fürdőházhoz kapcsolódóan elmondja, semmi nem tűnt el, csak a vízóra, de az könnyen 
pótolható. Jelzi, hogy az érdeklődő képviselőket szívesen látja a Türr István Képző és 
Kutató Intézetben, és részletesen tájékoztatja őket arról, milyen programokat kívánnak az 
önkormányzat vezetésével közösen megvalósítani a konzorciumi tagok. 
  
Fürjes Pál véleménye szerint egy olyan általános problémakezelésről van szó, aminek 
célja a városban a társadalmi béke fenntartása. A pályázat lehetőséget biztosít 100 %-os 
támogatás mellett arra, hogy a helyben lévő konzorciumi tagok, ismerve az adottságokat, 
a saját igényük szerint tudják alakítani a támogatási lehetőséget.  
  
Márton Ferenc megjegyzi, a több mint 100 MFt összeg feletti ellenőrzésből az ellenzék 
ki van rekesztve, ezzel kapcsolatban Fazekas Zoltán nem tudott érdemi választ adni.  
Amíg ez így van, addig gyanakvóak a pénz sorsát illetően. 
  
Fazekas Zoltán személyes érintettsége jogán válaszol. Amennyiben nyer a pályázat, az 
összeget nem az önkormányzat, hanem a konzorcium kapja. A konzorcium minden tagja 
kap egy összeget, melynek szabályszerű, a pályázati költségvetésben meghatározott 
felhasználásáért az adott tag felelős. Ezt az irányító hatóságok, végrehajtó szervezetek 
ellenőrzik. A Közbeszerzési Bizottságnak ehhez nincs köze. 
  
Fürjes Pál elmondja, egy ilyen felügyeleti, vagy végrehajtó szerv ellenőrzése nagyon 
részletekbe menő, alapos és elemző. Minden egyes pályázat nagy szigorúsággal kezeli a 
pályázat végrehajtását, a pénzfelhasználást, a benne résztvevő emberek munkáját is 



 

 

136 

ellenőrzik. Kéri a Képviselő-testületet, szavazzanak az elhangzott módosítással együtt a 
határozati javaslatról.  
  
A Képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
32/2012. (III.22.) határozata  

pályázat benyújtásáról a - TÁMOP 5.3.6-11/1. kódszámú - Komplex telep-program 
című pályázati felhívásra 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Ózd Város Önkormányzata pályázatot 
nyújtson be a - TÁMOP 5.3.6-11/1. kódszámú - Komplex telep-program című pályázati 
felhívásra, „Komplex telep-program Ózd Velence és Hétes telepeken” elnevezéssel 150 M 
Ft támogatási összegre. A Képviselő-testület támogatja a pályázati program 
megvalósítását.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 
nyilatkozatok megtételére, dokumentumok aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
              Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője 
Határidő: 2012. március 31. 
 
2. Ózd Város Önkormányzata konzorciumot hoz létre a „Komplex telep-program Ózd 
város szegregátumaiban” elnevezésű pályázati program megvalósítása érdekékben az 
alábbi szervekkel, szervezetekkel: 

a)Türr István Képző és Kutató Intézet 
b) B.-A.-Z Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 

            c)  Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
d)  Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 
e)  Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Konzorciumi megállapodás 
aláírására a Határozat 1. mellékletében meghatározott tartalommal. 
 
Felelős: Polgármester 
              Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője 
Határidő: 2012. március 31. 
 
3. A Képviselő-testület felkéri a Szociális és Egészségügyi Osztály vezetőjét, hogy nyertes 
pályázat esetén a pályázat megvalósítása érdekében kötendő Támogatási Szerződést 
terjessze a Képviselő-testület elé annak érdekében, hogy a Támogatási szerződés 
tartalmának ismeretében döntsön annak aláírásáról. 
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Felelős: Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője 
Határidő: a Támogatási Szerződés aláírásának határnapja 
 
4. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy nyertes pályázat esetén a „Komplex telep-
program Ózd Velence és Hétes telepeken” elnevezésű program megvalósítása keretében  
 
a) az Ózd,  Velence telep 29. számú (Hrsz:1205/A/1,1205/A/2,1205/A/3,1205/A/4) és az 
Ózd, József Attila út 1. számú (Hrsz: 5398) épületben Csillagház (szolgáltatóház) 
működjön, továbbá 
b) felújítással a lakásfunkció helyreállításra kerüljön az önkormányzati tulajdonú Ózd, 
Velence telep 9/9. szám alatti (Hrsz: 1239/A/6), a 9/7. szám alatti (Hrsz: 1239/A/7), a 9/5. 
szám alatti (Hrsz: 1239/A/5), a 9/4. szám alatti (Hrsz: 1239/A/8) és a 10/1. szám alatti 
(Hrsz: 1236/A/1) lakóingatlanokban. 
 
Felelős: Projektmenedzser és a Szakmai vezető 
Határidő: a pályázat befejezésének napja 
 
5. Ózd Város Önkormányzata a Komplex telep-program című – TÁMOP 5.3.6.-11/1. 
kódszámú – pályázati felhívásra a „Komplex telep-program Ózd Velence és Hétes 
telepeken” elnevezésű pályázati program megvalósítása érdekében a Közösségi 
Beavatkozási Terv és a pályázat benyújtásához előírt dokumentáció elkészítésével az 
ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt-t bízza meg.  
 
Ózd Város Önkormányzata – nyertes pályázat esetén – az eredményhirdetést követően, de 
legkorábban 2012. évben kiállított számla ellenében a Közösségi Beavatkozási Terv 
elkészítéséért  bruttó 1 M Ft összeget, a pályázat benyújtásához előírt dokumentáció 
elkészítéséért bruttó 0,5 M Ft összeget fizet az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt-nek 
a Határozat 2. mellékletét képező Megbízási szerződés 1.1. pontjában vállalt feladatok 
elvégzéséért. 
 
Ózd Város Önkormányzata a 2012. évi költségvetéséből összesen bruttó 1,5 M Ft összeget 
megelőlegez – Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében a Társadalmi és 
szociálpolitikai juttatások körében közfoglalkoztatás önerejére jóváhagyott előirányzatból 
–,  amely összeg a támogatási összegből az első kifizetési igénylés teljesülésekor 
megtérítésre kerül Ózd Város Önkormányzata részére.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató 
Zrt-vel kötendő Megbízási szerződés aláírására.  
 
Felelős: a) a Megbízási szerződés aláírásáért a Polgármester 

b) a szerződött összeg kifizetéséért a projekt pénzügyi vezetője és a Pénzügyi 
Osztály  vezetője      

Határidő: a) a Megbízási szerződés aláírása tekintetében 2012. március 25. 
                 b) a szerződött összeg kifizetésének határideje a pályázat nyertességének        
                 kihirdetése után kiállított számla kiállítási napját  követő 15 napon belül 
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1. melléklet Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2012. (III.22.) 

határozatához 
 
 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Pályázat benyújtására 

 
 
1.) Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) 
aláírásával a 2.) pontban meghatározott szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a 
célból, hogy a  Komplex telep-program - Társadalmi Megújulás Operatív Program 
keretében TÁMOP-5.3.6-11/1 pályázati kiírásra az ESZA Társadalmi Szolgáltató 
Nonprofit Kft. közreműködő szervezethez pályázatot nyújtsanak be, és a pályázat 
támogatása esetén az abban foglalt pályázati célt közös együttműködéssel megvalósítsák.  
 
A pályázat címe: Komplex telep-program Ózd város szegregátumaiban (a 
továbbiakban: Pályázat). 
 
2.) A konzorcium tagjai (a továbbiakban: Tagok) az alább felsorolt intézmények, 
szervezetek és személyek, akik az 1.) pontban megjelölt pályázatban meghatározott 
cél(ok) megvalósításában a Pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervnek, 
valamint költségvetésnek megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak: 
 
Ózd Város Önkormányzata 
Postacím: 3600 Ózd, Városház tér 1. 
Székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 726489 
Adószám: 15726487-2-05 
Aláírásra jogosult képviselője: Fürjes Pál 
 
Türr István Képző és Kutató Intézet 
Postacím: 3600 Ózd, Kiserdőalja u. 2. 
Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 33-35.  
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): IX-09/53/31 
Adószám: 15327851-2-43 
Aláírásra jogosult képviselője: Andó Pál 
 
B.-A.-Z.  Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 
Postacím: 3530 Miskolc, Mindszent tér 3. 
Székhely: ........... 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): .......... 
Adószám: ......... 
Aláírásra jogosult képviselője: ................. 
 
Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Postacím: 3600 Ózd József Attila út 1. 
Székhely: 3600 Ózd József Attila út 1. 
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Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 785486 
Adószám: 15785480-1-05 
Aláírásra jogosult képviselője: Berki Lajos 
 
Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 
Postacím: 3600 Ózd, Zrínyi út 5. 
Székhely: 3600 Ózd, Zrínyi út 5. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 791254 
Adószám: 15791258-2-05 
Aláírásra jogosult képviselője: Tóth Pál 
 
Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
Postacím: 3600 Ózd Jászi Oszkár út 3. 
Székhely: 3600 Ózd Jászi Oszkár út 3. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 05-09-017581 
Adószám: 18426777-2-05 
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Török Béla 
 
A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Ózd Város 
Önkormányzatát (a továbbiakban: Vezető) választják. 
 
3. A Tagok kijelentik, hogy jelen Megállapodás aláírásával nem adnak általános 
felhatalmazást a Vezetőnek arra, hogy nevükben és helyettük a támogatási szerződést és 
annak esetleges módosításait aláírja. Amennyiben valamely tag úgy dönt, hogy a 
támogatási szerződés vagy annak esetleges módosításának aláírására a Vezetőt fel kívánja 
hatalmazni, úgy ezt eseti jelleggel az aláírással egyidejűleg benyújtott meghatalmazással 
teheti meg. 
 
A Tagok kijelentik, hogy a Pályázatban foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat 
magukra nézve kötelezőnek ismerik el.  
 
4. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 
Pályázat támogatása esetén a projektet a Pályázatban foglaltak szerint megvalósítják, és 
ennek érdekében együttműködnek. 
 
5. Tagok kijelentik, hogy a pályázati kiírás részét képező „Konzorciumi együttműködési 
megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot 
ismerik, és a Pályázat támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a 
Pályázatban és a Pályázatról döntést hozó szerv döntésében foglalt tartalommal szerződést 
kötnek. 
 
6. Jelen Megállapodás a Pályázat mellékletét képezi. 
 
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Pályázat nem részesül támogatásban, illetve ha a 
Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. 
 
A Tagok a Megállapodást elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
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8. A Tagok egyéb megállapodásai: 
 
 
Konzorcium vezetője 

 
 

................................... 
Fürjes Pál 

 
Ózd Város 

Önkormányzata 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………
… 

 
 
 

konzorciumi tag 
 
 

..................................... 
 
 

Türr István Képző és 
Kutató Intézet 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

       
…………………………
… 
 

konzorciumi tag 
 
 

................................... 
 
 

B.-A.-Z Megyei 
Kormányhivatal 

Munkaügyi Központja 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………
… 

 

konzorciumi tag 
 
 

................................ 
Berki Lajos 

 
Ózdi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………
… 

 

konzorciumi tag 
 
 

.................................. 
Tóth Pál 

 
Város-és 

Sportlétesítmény-
üzemeltető Intézmény 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………
… 

 

konzorciumi tag 
 
 

................................... 
Dr. Török Béla 

 
Borsodi Tranzit 
Foglalkoztatási 

Közhasznú Nonprofit 
Kft. 

 
P.H. 

 
Aláírás dátuma: 

 
 

…………………………
… 
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 2. melléklet Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  32/2012. (III.22.) 

határozatához 
 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről 
Ózd Város Önkormányzata 
székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1. 
adószám: 15350088-2-05 
képviseli: Fürjes Pál polgármester 
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) 
másrészről az 
 
ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
székhely: 1054 Budapest, Báthori utca 3. 
cégjegyzékszám: 01-10-045902 
adószám: 14206728-2-41 
számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt. 
pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000033-43090002 
képviseli: Gombi Attila vezérigazgató 
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) 

- a továbbiakban együttesen: Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi 
feltételek szerint. 

1. A megbízás tárgya 

1.1. Jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) tárgya az Új Széchenyi 
Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretei között a TÁMOP 5.3.6-11/1 
azonosítószámú, „Komplex telep- program (komplex humán szolgáltatás 
hozzáférés biztosítása)” című pályázati felhívásban foglaltak szerint és a Megbízó 
által teljeskörűen szolgáltatott szakmai információk, valamint pénzügyi, illetve 
szervezeti és gazdasági adatok alapján a pályázati projekt mellékletét képező 
Közösségi Beavatkozási Terv elkészítése és összeállítása, valamint az ezzel 
kapcsolatos tanácsadói feladatok elvégzése Megbízó részére. A kapcsolódó 
tanácsadói feladatok részét képezi különösen a Közösségi Beavatkozási Tervvel 
kapcsolatos esetleges hiánypótlás(ok) teljesítése és tisztázó kérdések 
megválaszolása, valamint a Közösségi Beavatkozási Terv egyes – a támogatási 
szerződés mellékleteit képező – fejezeteinek és táblázatainak a támogatási 
szerződés megkötéséhez szükséges átdolgozása. 

2. Megbízó nyilatkozatai, jogai és kötelezettségei 

2.1. Megbízó jogosult a megbízás rendszeres, bármikor történő ellenőrzésére, a 
megbízás mindenkori állásáról Megbízottól információt kérhet. 

2.2. Megbízó a tevékenység során véleményezési joggal bír minden olyan kérdésben, 
ami annak érdemi részét érinti. 
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2.3. Megbízó vállalja, hogy a megbízás ellátásához szükséges írásos anyagokat, 
információkat haladéktalanul, teljeskörűen, végleges tartalommal és formában, 
folyamatosan, külön erre vonatkozó nyilatkozat nélkül is Megbízott rendelkezésére 
bocsátja. A dokumentumok hiányos, téves átadásából fakadó kárt minden 
körülmények között Megbízó viseli. 

2.4. Megbízó tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés alapján Megbízott által készített 
Közösségi Beavatkozási Terv és egyéb tanácsadói anyagok vonatkozásában 
Megbízó felhasználói jogosultsága nem terjed ki az azok feletti, a jelen Szerződés 
kereteit meghaladó rendelkezésre. A Szerződés keretein belüli felhasználásnak 
minősül minden, a vonatkozó pályázati felhívásban és útmutatóban, vagy a 
pályázatra vonatkozó más kötelező érvényű dokumentumban megjelölt 
felhasználás, amelynek biztosítása nélkül a Közösségi Beavatkozási Terv költsége 
a pályázat keretein belül nem lenne elszámolható. Ezen túlmenően a Megbízó a 
nevezett Közösségi Beavatkozási Terv és tanácsadói anyagok átdolgozására, 
módosítására, továbbfejlesztésére, illetve ezek harmadik személyek részére történő 
átengedésére nem jogosult. 

2.5. Megbízó kijelenti, hogy a jelen Szerződésben meghatározott feladatok 
ellenértékének kiegyenlítéséhez saját forrással rendelkezik, amely fedezi a jelen 
Szerződésben rögzített feladatok ellenértékét. 

2.6. Megbízó elfogadja, hogy Megbízottnak jogában áll Megbízót ügyfeleként 
megnevezni ajánlataiban, marketing anyagaiban és harmadik felekkel történő 
hasonló tartalmú levelezésében. Megbízott Megbízóról mindemellett egyéb 
információt nem közölhet. 
 

3. Megbízott nyilatkozatai, jogai és kötelezettségei 
 

3.1. Megbízott az 1.1. pont alatt részletezett tevékenységgel összefüggésben megbízási 
díjra jogosult, jelen Szerződés 4. pontjában meghatározottak szerint.  

3.2. Megbízott a fentebb meghatározott feladatainak ellátása során vállalja, hogy 
szükség esetén a lehető legrövidebb időn belül - a felmerülő részfeladat jellegének 
megfelelő módon (pl.: személyesen, telefonon, telefaxon, stb.) - Megbízó 
rendelkezésére áll. 

3.3. Megbízott jelen Szerződés teljesítése során Megbízó utasításai szerint és 
érdekeinek megfelelően, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni. 
Megbízó részéről utasítási joggal a Megbízó képviselője vagy az általa 
meghatalmazott személy rendelkezik. Megbízó szakszerűtlen utasítása esetén 
Megbízott köteles erre Megbízó figyelmét írásban felhívni. Amennyiben Megbízó 
az utasítást továbbra is fenntartja, úgy Megbízott köteles azt Megbízó kockázatára 
végrehajtani azzal, hogy az abból eredő károkért Megbízott felelősséget nem 
vállal. 

3.4. Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott tevékenysége során fokozott 
gondossággal, a legjobb tudása szerint jár el. Megbízott nem felelős bárminemű 
követelés, igény, veszteség vagy költség megtérítéséért, amennyiben az a Megbízó 
szándékosan vagy gondatlanságból elkövetett szerződésszegéséből adódik.  

3.5. Megbízott vállalja, hogy a jelen Szerződésben meghatározott feladatok ellátásához 
igazodóan szükséges, megfelelő tapasztalattal és szaktudással rendelkező 
személyeket a tőle az adott helyzetben elvárható legnagyobb gondossággal jelöli 
ki. 
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4. Megbízási díj 

 
4.1. Megbízottat a jelen Szerződés 1.1. pontjában megnevezett Közösségi Beavatkozási 

Terv elkészítéséért és a kapcsolódó tanácsadói feladatok ellátásáért bruttó 
1 000 000 Ft, azaz Egymillió forint összegű megbízási díj illeti meg. Megbízó a 
megbízási díjat a jelen Szerződés 1.1. pontjában meghatározott valamennyi feladat 
teljesítését követően kiállított számla ellenében, 15 napon belül átutalással fizeti 
meg Megbízott részére. 

4.2. A késedelmes fizetés esetére Felek a Ptk. 301/A. § alapulvételével számítják a 
késedelmi kamat összegét. 

 
5. Titoktartási kötelezettség 

 
5.1. Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés teljesítése során bizalmas információk 

kerülnek, illetve kerülhetnek közlésre, illetve átadásra. 
5.2. Megbízottat titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetően, 

amelyről a Megbízótól kapott megbízással kapcsolatban, tevékenységének ellátása 
során szerzett tudomást, és annak nyilvánosságra kerülése Megbízónak nem áll 
érdekében. Megbízott ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan 
adatot, amely megbízási tevékenységével összefüggésben jutott tudomására, és 
amelynek közlése Megbízóra vagy más személyre hátrányos következménnyel 
járna. Szigorúan üzleti titoknak minősül többek között Megbízó pénzügyi, 
gazdasági helyzete, az alkalmazottak bérezése, a különböző belső szabályzatok, 
programtervek, adatbázisok. 

5.3. Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízott által elkészített Közösségi 
Beavatkozási Terv és egyéb tanácsadói anyagok a szerzői jog és szellemi alkotások 
védelme alatt álló know-how-t  
képeznek, amelyeket nem használhat fel, harmadik személyek tudomására, 
nyilvánosságra nem hozhat, a Szerződés 2.4. pontjában rögzítettek 
figyelembevételével. 

5.4. Megbízó köteles a feladat ellátása során rendelkezésére bocsátott, illetve egyéb 
módon tudomására jutott minden információt, tényt, adatot, dokumentumot, 
megoldást – ideértve, de nem csak erre korlátozva know-howt, eljárásokat, 
levelezést, számítógépes programokat, belső szabályzatokat, programterveket, 
ügyfélkör, szerzők és szakemberek listáit, adatait, adatrendszerekre, Megbízott 
pénzügyi, gazdasági helyzetére, az alkalmazottak bérezésére, a szerződéses 
jogviszonyokra és tartalmukra vonatkozó információkat –, valamint a Megbízottra, 
illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat szigorúan 
bizalmasan kezelni és megőrizni. A jelen pontban foglaltak üzleti titoknak 
minősülnek. 

5.5. Megbízó a jelen Szerződés 5.4. pontjában meghatározottakon túlmenően harmadik 
személy részére nem tehet hozzáférhetővé és nem közölhet olyan adatot, amely 
jelen Szerződéssel összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése 
Megbízott pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné.  

5.6. Felek az adatokat harmadik személy irányába kizárólag a másik Fél kifejezett, 
előzetes írásbeli jóváhagyásával szolgáltathatják ki, mielőtt ilyen adat harmadik 
személy számára hozzáférhetővé válik. 
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5.7. A titoktartási kötelezettség Felek alkalmazottaira megfelelően irányadó. E 
kötelezettség független a tanácsadói megbízási jogviszony fennállásától, és a 
tanácsadói működés megszűnése után határozatlan ideig fennmarad.  
 

6. A Szerződés hatálya 
 

6.1. Jelen Szerződést Felek a Szerződés 1.1. pontjában meghatározott tevékenység 
ellátására, határozott időtartamra kötik, amelynek kezdő időpontja a Szerződés 
Felek által történő aláírásának napja, záró időpontja pedig a Szerződés 
1.1. pontjában meghatározott feladatok és az ezekhez tartozó díjfizetési 
kötelezettség teljesítésének napja. 
 

7. Egyéb rendelkezések 
 

7.1. Felek kijelentik, hogy jelen Szerződés megkötésére vonatkozó jogszabályokat 
betartották, belső előírásaiknak megfelelően jártak el, a Szerződés érvényességéhez 
további hozzájárulásra vagy nyilatkozatra nincs szükség. 

7.2. Felek jelen Szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni 
egymással; a jelen Szerződés módosítását igénylő körülményről kötelesek 
haladéktalanul tájékoztatni egymást. Jelen Szerződés bármilyen módosítása 
kizárólag írásban érvényes. 

7.3. Felek a jelen Szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton 
kötelesek rendezni. 

7.4. A jelen Szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések 
tekintetében a felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és a 
magyar jog egyéb rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

7.5. Jelen Szerződés magyar nyelven négy egymással mindenben megegyező – három 
számozott oldalból és hét pontból álló – példányban készült, amelyből – miután azt 
Felek elolvasták, megértették, majd mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag aláírtak – kettő példány Megbízó, kettő példány pedig Megbízott 
birtokában marad. 
 

Kelt Budapesten, 2012. március 13. napján 
 
 

Megbízó részéről: Megbízott részéről: 
 
 

 

 ...................................................   ...................................................  
Ózd Város Önkormányzata 

képviseli: Fürjes Pál polgármester 
ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. 

képviseli: Gombi Attila vezérigazgató 
 
 

-.-.- 
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14.) napirend 
Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő Ózd, Velence telep 29. sz. alatti 

lakáscélú ingatlanok nem lakás céljára szolgáló helyiséggé történő átminősítésére 
 

Vitális István  elmondja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és 
Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttes ülésén tárgyalta az előterjesztést és azt 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a határozati javaslattal kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
33/2012.(III.22.) határozata 

az Önkormányzat tulajdonában lévő Ózd, Velence telep 29. sz. alatti lakáscélú 
ingatlanok nem lakás céljára szolgáló helyiséggé történő átminősítéséről 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület  Ózd Város Önkormányzata tulajdonát képző  Ózd, Velence telep 29. 
szám alatti (hrsz.: 1205/A/1, 1205/A/2, 1205/A/3, 1205/A/4) lakás célú ingatlanokat – az 
ingatlanok jövőbeni funkciójának megváltozása miatt - 2012. április 1-től átminősíti nem 
lakás célú helyiséggé.  
 
Felelős: az ingatlanok átminősítésének a nyilvántartáson történő átvezetéséért:     

PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
   
Határidő:  2012. április 1. 
 

15.) napirend 
Javaslat a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására 

 
Vitális István ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a módosítással együtt  
megtárgyalta az előterjesztést, és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
  
Dr. Kósné Dargai Rita elmondja, a korábbi évek hagyományát követve idén is 
elsőbbséget élveznek a városimázs költségvetési keretének felosztásakor a nemzeti 
ünnepek és a hagyományt teremtő kulturális rendezvények. Tavaly három új program 
jelent meg: a Vasvár Sokadalom, a Csépányi Családi Nap és a Falusi Karácsony. Ezeket 
idén is szeretnék lebonyolítani. Az Oktatási Bizottság ülésén módosították a Vasvár 
Sokadalom javasolt támogatási összegét 300 EFt-ról 350 EFt-ra, a Bolyoki Vigadalom 
pedig 500 EFt-os támogatás helyett 450 EFt-ban részesülne. A programban az iskolák 
hagyományőrző rendezvényei is szerepelnek, idén 7 intézmény egyenként 80 EFt-os 
támogatásban részesülne. Bár csökkent a felhasználható keret, ami jelenleg 7,5 MFt, de 
saját erőforrásokat igénybe véve, költségtakarékosan is méltó módon megünnepelhetők a 
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nemzeti ünnepek és egyéb rendezvények. Újdonság a Házasság Hete, amit minden év 
februárjában kívánnak megrendezni, erre az elkülönített összeg 90 EFt. 
 
Obbágy Csaba ismerteti, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a  Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottsággal együttes ülésén tárgyalta a napirendet és azt egyhangúlag 
elfogadásra javasolja. Az érintett területi képviselő kérésének megfelelően javasolja, 
hogy a Szüreti Felvonulás helyett az Uraj Nap megünneplésére adják az összeget.  
 
Fürjes Pál megköszöni a március 15-i ünnepségek lebonyolítóinak, közreműködőinek 
a munkáját, igen színvonalas műsort készítettek. Kéri, szavazzanak a módosításokkal 
együtt a határozati javaslatról.   
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2012. (III.22.) határozata 

a 2012. évi városi imázs keret felosztásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyban készült előterjesztést 
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzatának a 2012. évi költségvetéséről szóló 
2/2012. (II.17.) önkormányzati rendeletében 7,5 millió forintot hagyott jóvá a nemzeti 
ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra. (4. 
melléklet 5. cím 9. alcím 2. kiemelt előirányzat) 
 
A Képviselő-testület a 2012. évi városi imázs keret felosztását jelen határozat melléklete 
szerint jóváhagyja.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
 Pénzügyi Osztály vezetője (a kifizetések teljesítéséért) 
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Melléklet a 34/2012. (III.22.) határozathoz 

 

 
 

Program/rendezvény megnevezése 

 
2012. évi javasolt 
támogatási összeg 

(ezer forint) 
 

1. Megemlékezés a Don-kanyari áttörés évfordulóján (Ózd – Szentsimon)  50 
2. Nemzeti ünnep – március 15. 

 
Tervezett program: 

a) zenés irodalmi műsor az ÓMI Zenés Színház közreműködésével 

 
400 

3. Nemzeti ünnep – május 1. 
 
Tervezett program: 

b) helyi amatőr csoportok produkciói 

 
350 

4. Magyar Hősök Emlékünnepe (május utolsó vasárnapja) 50 
5. XIV. Ózdi Napok (május 24-27.) 

 
Tervezett programok: 

c) ünnepi képviselő-testületi ülés 
d) Ózd Város Közszolgálatáért kitüntetések átadása 
e) ipari örökségvédelmi konferencia 
f) honismereti pályázat eredményhirdetése, díjátadás  
g) jazz parádé, utcazenei fesztivál 
h) városi gyermeknap 

 
 
 
 

2.150 

6. Nemzeti ünnep – augusztus 20. 900 
7. Centeri Falunap 200 
8. Szentsimoni Falunap 250 
9. Falusi Karácsony 150 

10. Vasvár Sokadalom 350 
11. Táblai Főzőverseny 200 
12. Csépányi Családi Nap 200 
13. Sajóvárkonyi Napok 200 
14. Bolyoki Vigadalom 450 
15. Nemzeti ünnep – október 23. 

 
Tervezett program: 

i) Ózd Város Díszpolgára kitüntető cím és Ózd Városért kitüntetések 
átadása 

j) középiskolás diákok ünnepi műsora 

 
 

300 

16. Uraj Nap 100 
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17. XXX. Ózdi Honismereti Pályázat 200 
18. Könyves Ünnepek 

 
Ebből – pályázati forrásokkal kiegészítve – az alábbi programok 
valósulnak meg: 

5. Ünnepi Könyvhét és Könyvtári Napok (június) 
6. Összefogás a könyvtárakért (október) 
7. Gyermekkönyvhét (december) 

 
 
 

150 

19. Utcaszínházi és Zenei Napok – Bárka Színpad  200 
20. Iskolák hagyományőrző programjai  

 
Intézményenként történő bontásban: 

k) Apáczai – Táblai Tavasz   80 
l) Árpád Napok (május)            80 
m) Petőfi Diáknapok (június)           80 
n) Sajóvárkonyi Napok (június)           80 
o) Újváros Téri Ált. Isk. Kelló József Mozgásfesztivál (ápr.)     80 
p) Vasvár Úti Ált. Isk. Idegennyelvi Hét (december)        80 
q) SZIKSZI Széchenyi Napok (április)          80 

 
 
 
 

560 

21. Házasság Hete 90 
Összesen: 7.500 

 
 

16.) napirend 
Javaslat a 2012. évi nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó költségvetési  

keret felosztására 
 

Dr. Kósné Dargai Rita elmondja, a nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó 
költségvetési keret tételes felosztását az idén tárgyalja először a Képviselő-testület. 4 
M Ft-os összeget hagytak jóvá, ennek részletes felosztásáról kell dönteni. A 
költségtakarékosság fontos szempont volt, a keret saját erővel és pályázati úton való 
kiegészítése fontos. A lengyel testvárossal, Chorzów-val történő kapcsolat ápolását is 
fontosnak tartja. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésén felvetésre került, 
hogy az előterjesztéshez képest a Bolyky Tamás Általános Iskola, Újváros Téri 
Általános Iskola és a Vasvár úti Általános iskola nem meghívásra vár, hanem fogadó 
félként fog szerepelni. Az Ózdi Napok keretében mind Rimaszombat, mind Chorzów 
küldöttségét szeretnék vendégül látni. Új elemként került be  az Erdélyi Szentegyháza, 
mellyel szeretnék a testvárosi kapcsolatot elmélyíteni. Kéri a Képviselő-testületet, a 
nemzetközi kapcsolatok keret felosztását fogadja el.  
  
Vitális István ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, azt egyhangúlag támogatja. Több fórumon felvetették neki, hogy a 
korábbi években aktívabb volt a kapcsolat a lengyelországi Chorzów-val. Úgy 
gondolja a sokkal közelebb lévő Rimaszombattal mélyebb kapcsolat van kialakulóban, 
sok közös pályázatuk van,  kulturális, sport  rendezvényeket tartanak együtt. 
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Obbágy Csaba elmondja, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elfogadásra 
javasolja az előterjesztést.  
 
Fürjes Pál kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2012. (III.22.) határozata 

a 2012. évi nemzetközi kapcsolatok keret felosztásáról 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyban készült előterjesztést 
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzatának a 2012. évi költségvetéséről szóló 
2/2012. (II.17.) önkormányzati rendeletében 4 millió forintot hagyott jóvá a nemzetközi 
kapcsolatok ápolásával összefüggő feladatokra. (4. melléklet 5. cím 9. alcím 3. kiemelt 
előirányzat) 
 
A Képviselő-testület a 2012. évi nemzetközi kapcsolatok keret felosztását jelen határozat 
melléklete szerint jóváhagyja.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
 Pénzügyi Osztály vezetője (a kifizetések teljesítéséért) 
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Melléklet a 35/2012. (III.22.) határozathoz 

 

 
A 2012. évi nemzetközi kapcsolatok keret felhasználása 

 
Programtípus Feladat/érintett intézmény, szervezet Fogadó fél Javasolt 

támogatási összeg  
(ezer forint) 

Bolyky Tamás Általános Iskola  Chorzów 200 
Újváros Téri Általános Iskola Chorzów 200 
Vasvár Úti Általános Iskola  Chorzów 200 
Sajóvárkonyi ÁMK  Ózd 300 

CHORZÓW 
PARTNERISKOLAI 
KAPCSOLAT 

Széchenyi István Közgazdasági 
Szakközépiskola 

Ózd 200 

RIMASZOMBAT 
PARTNERISKOLAI 
KAPCSOLAT  

Árpád Vezér ÁMK Ózd ill. 
Rimaszombat 150 

Nemzetközi Úszóverseny 
Fiedler Ottó S.E. Ózd 250 

Nemzetközi Kézilabda Torna 
ÓKC Chorzów 200 

CHORZÓW 
SPORT 
KAPCSOLAT  

Nemzetközi Futball Utánpótlás Torna 
ÓFC Chorzów 200 

ÓZDI NAPOK Rimaszombat, Szentegyháza és Chorzów 
önkormányzati küldöttsége Ózd 750 

Határnyitás jubileuma, közös trianoni 
megemlékezés 
Ózd – Susa, Jéne, Rimaszécs  

- 50 

Kölcsönös kulturális kapcsolat  Ózd ill. 
Rimaszombat 150 

EGYÉB 
NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK  

Testvértelepülési látogatások oda – vissza  480 
TECHNIKAI 
JELLEGŰ 
KIADÁSOK 

Fordítás, tolmácsolás, napidíj, biztosítás 
stb. - 300 

Ózd Város Önkormányzatára eső alapító 
összeg és 2012. évi tagdíj  - 320 SAJÓ – RIMA 

EGTC  
Előkészítési költségek  - 50 

 
Összesen: 

 

 
4.000 
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17.) napirend 
Javaslat közoktatási intézmények átszervezésére vonatkozó szándéknyilatkozatra 

 
Fürjes Pál: a közoktatás átszervezése folyamatban van, a külső változásokra fel kell 
készülni, ezt tartalmazza a határozati javaslat.  
 
Fazekas Zoltán, mint az anyag előterjesztője elmondja, az átszervezés indoka 
törvényi változás. A Köznevelési törvény meghatározza, hogy az alapfokú iskolai 
oktatás 2013. január 1-től állami működtetésbe kerül, az óvodai nevelés 
önkormányzati működtetésben marad. Ezért az összevont intézményeket át kell 
alakítani, hogy a törvényi szabályozásnak megfeleljenek. A Közoktatási törvény 
szerint az átalakítási folyamatot 2012-2013- tanév kezdetére, szeptember 1-re be kell 
fejezni. Az intézményi változás nem jár összevonással, bezárással, gyermekek 
máshová való elhelyezéssel, ott folytatódik a nevelés, oktatás ahol jelenleg is van. A 
korábbi években jól működő Általános Művelődési Központokat érinti az átalakítás, 
hiszen korábban lehetőség volt a közös intézményen belüli feladatellátásra. Az 
indoklás részben megfogalmazásra került a jelenlegi intézményi struktúra, ki vannak 
emelve azok a törvényi szabályozó pontok, amelyek a jövőben való működés kereteit 
tartalmazzák. Még néhány részletkérdés, végrehajtási indoklás, egyéb szabályozások 
hátra vannak, de ezek párhuzamosan kialakításra kerülnek. Meg van fogalmazva az új 
struktúra, amely önálló általános iskolákat, a meglévő óvodai intézmény tovább 
működtetését, valamint az ÁMK-ról leválasztott óvodáknak új intézményegységbe 
való szervezését tartalmazza. A határozati javaslat 2. pontjához, amely az Árpád Vezér 
ÁMK-ra vonatkozik, az alábbi módosítást teszi: Az Árpád Étterem és Egységei (Árpád 
vezér út 27.) az Ózdinvest Kft. üzemeltetésébe kerül. A Civil Ház az Ózdi Művelődési 
Intézmények ingyenes használatába kerül.  
Az Árpád Vendégház (Árpád vezér út 22.) részben az Ózdi Művelődési Intézmények 
ingyenes használatába,  részben az Ózdinvest Kft. üzemeltetésébe kerül. 
Ez a törvényi változtatás a gyermekek érdekeit szolgálja, az egységes irányítás az 
átjárhatóságot, a társadalmi mobilitást teszi lehetővé, a nemzeti alaptantervnek 
megfelelően fogják végezni a munkát. Sok feladat van még hátra május végéig, amíg a 
végső döntést meg kell hozni. A Polgármester úr által megbízott munkacsoport az 
érintett intézmények vezetőivel folyamatos egyeztetést fog végrehajtani a 
zökkenőmentes átalakításért.  
 
Obbágy Csaba elmondja, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a módosítással 
együtt megtárgyalta az előterjesztést és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. A szándéknyilatkozat tiszta profilú intézmények kialakításáról szól. Az 
átszervezéssel kapcsolatos ütemezést a 6. melléklet tartalmazza.   
 
Vitális István ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság együttes ülésen tárgyalta a 
Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottsággal az előterjesztést. Az ülésen az 
előterjesztés pénzügyi vonatkozásait megemlítették, melyre a megvalósítás folyamán 
figyelni kell. 
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Dr. Bélteczki János elmondja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Kisgergely András szerint az előterjesztés jól előkészített, magasabb jogszabálynak 
való megfelelés miatt készült. Véleménye szerint viszont az a törvény, ami alapján az 
intézményátadást meg kell lépni, az önkormányzatiságot visszanyesi. Azért mert 
valami átkerül állami fenntartásba nem biztos, hogy jobban fog működni. Ha a 
központi költségvetésből odaadták volna Ózdnak azt az összeget, amelyet az 
önkormányzat eddig belefektetett, akkor helyben is jobban tudták volna ezt a feladatot 
ellátni. Nem biztos, hogy állami kézbe kerüléssel több pénz kerül az iskolák 
fenntartására. Már megtörtént a megyei fenntartási intézmények átadása az állam felé, 
és tudomása szerint pénzügyi problémák vannak, az oktatókat, a külső óraadókat sok 
esetben nem fizeti ki az állam. Valószínű nincs több pénz a rendszerben, és ha ez 
előrevetíti azt, hogy mi fog történi az állami fenntartásba vett ózdi intézményekkel, 
akkor nem örülhetnek annyira ennek a lépésnek.  
 
Fürjes Pál elmondja, a törvényhozó fő célja az volt, hogy az iskolák képzési 
színvonala közötti különbséget csökkentse, az átjárhatóságot növelje. Az intézmények  
fenntartásban is történik némi változás, erre kell felkészülnünk most.  
 
Boda István hozzászólásában az átszervezés törvényi hátteréről, az átalakítási 
tervezetről mond néhány gondolatot. A nemzeti köznevelésről és a szakképzésről szóló 
törvényt a végrehajtási rendeletek lassú megjelenése, egyes rendelkezések 
kétértelműsége, az előkészítetlen pénzügyi működés miatt nem tartja jónak. Egyes 
kérdések, mint pl. a gyermekétkeztetés még mindig megválaszolatlanok. A legújabb 
tájékoztatásokban az szerepel, hogy az állami gondoskodásba kerülő intézmények 
működését az állam csak részben finanszírozza majd. A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény döntött a végrehajtás 2013. január 1-i dátumáról.  Május 31-ig 
lépni kell ahhoz, hogy 2013. január 1-től az érintett intézmények az államhoz 
kerülhessenek. Úgy véli 2013-2014-ben egy-két iskola működtetésénél finoman 
fogalmazva komoly dilemmák fognak felmerülni. A jelenlegi átszervezés konkrét 
lépései között szerepel, hogy megtörténik az óvodák leválasztása, ezután 5 egységben 
működnek tovább. Ez a változtatás eleget tesz a feladatnak és nem jelent visszalépést, 
hisz egyébként is a férőhelyek bővítését tervezi az önkormányzat. Az Alsófokú 
Oktatási Intézmények Gondnokságának szerepe változik, szűkül az óvodai pénzügyi 
feladatokra. Az Árpád Vezér ÁMK szétválása megtörténik, Árpád Vezér Általános 
Szakiskola működni fog, az Árpád Étterem és egységei az ÓZDINVEST Kft., a Civil 
Ház az Ózdi Művelődési Intézmények üzemeltetésébe kerül.  Az Árpád Vendégház 
részben az ÓMI ingyenes használatába, részben az ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésébe 
kerül.  A szerkezetátalakítás elfogadását támogatja. Az Árpád Vezér ÁMK  
működésével kapcsolatban megemlíti, hogy az intézmény a növekvő szegregáció és a 
csökkenő gyermeklétszám miatt állandó előremenekülésre kényszerült. Az általános 
iskolai létszámcsökkenést a magasabb évfolyamokból kompenzálta. Ugyanakkor a 
hátrányos helyzetű rétegnek és a romatanulóknak biztosított szakmaszerzési 
lehetőséget. 1991 és 2008. között 67 sikeres pályázatból, vállalkozásból, 
szakképzésből, egyéb bevételből összesen 274 M Ft fejlesztés történt.  Az intézményi 
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vagyon 19 M Ft-ról 193 M Ft-ra nőtt. Sok szép iskolai, lakossági és több városimázst 
javító nemzetközi rendezvénynek adott helyt. Nem volna szerencsés, ha 18 év 
folyamatos fejlesztő munkája kudarcként rögzülne. Mint az iskola volt dolgozója, 
igazgatója ezúton is szeretné megköszönni az intézmény közösségi munkáját. Az 
ÁMK átszervezését a törvényi változáson túl más nem indokolja, a megmaradó 
feladatot alkotó, innovatív módon kell végrehajtani.  
 
Tóth Pál, mint intézményvezető felhívja a figyelmet arra, hogy az átszervezés a Város 
és Sportlétesítmény- üzemeltető Intézményt is érinteni fogja. A tavalyi átszervezés 
folytán megkapták a Városi Uszoda üzemeltetését, és ezzel két személy is átkerült 
hozzájuk. Célszerű lenne őket az állami átvétel előtt valamelyik oktatási intézményhez 
tenni.  
 
Obbágy Csaba tájékoztatásul néhány adatot közöl. A törvényi változás 5603 
közoktatási intézményt érint, ezek közül 2863 van önkormányzati fenntartásban 
óvodák nélkül, 1357 fenntartóról, 1221345 tanulóról, 133974 pedagógusról van szó. 
Ezt a tanévet nem befolyásolja a változás, az átszervezés folyamatára készült ábrából 
látható, hogy 2012. májusától megkezdődik a közfeladat ellátás áttekintése, 2013-tól a 
fenntartói jog folyamatos átvétele, de közben folyamatos lesz az intézményrendszer 
felmérése. 2013. tavaszán-nyarán kezdődnek az esetleges intézmény visszaadások, 
illetve a tényleges működtetés. Fontos változás a szakmai irányítás, a működtetés 
vonalán, hogy a működtetés a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatási Hivatalának 
felügyelete alá tartozik, míg az ellenőrzés a Közigazgatási Minisztériumhoz tartozó 
Kormányhivatalokhoz. Lényeges dolog, hogy külön lesz választva a szakmai irányítás 
és az ellenőrzés.  
 
Fürjes Pál kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

36/2012. (III. 22.) határozata  
közoktatási intézmények átszervezésére vonatkozó szándéknyilatkozatról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta, és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény  88. § (6) bekezdése, 
102. § (2) bekezdése, a települési önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § 
(4) bekezdése, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltak alapján az alábbi döntést 
hozta: 
 
Ózd Város Önkormányzata kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. július  1-től: 
 
1. Az Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda intézményt átalakítás után Apáczai 

Csere János Általános Iskola  intézményként működteti tovább. Az óvodai 
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tagintézményt, a Virág Úti Óvodát  a Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 
tagintézményeként kívánja működtetni. 

 
2. Az Árpád Vezér Általános Művelődési Központot átalakítás után Árpád Vezér Általános 

és Szakiskola intézményként működteti tovább.  
Az Árpád Étterem és Egységei (Árpád vezér út 27.) az Ózdinvest Kft. üzemeltetésébe 
kerül.  
A Civil Ház az Ózdi Művelődési Intézmények ingyenes használatába kerül.  
Az Árpád Vendégház (Árpád vezér út 22.) részben az Ózdi Művelődési Intézmények 
ingyenes használatába,  részben az Ózdinvest Kft. üzemeltetésébe kerül. 

 
3. A Csépányi-Somsály Általános Művelődési Központot átalakítás után Csépányi 

Általános Iskola intézményként működteti tovább.   
A Csépányi Tagóvoda és a Somsályi Tagóvoda a Petőfi Úti-Csépányi Összevont 
Óvoda intézmény  tagintézményeiként  működnek tovább. 
A Csépányi Művelődési Ház a Csépányi Általános Iskola oktatási telephelyeként 
működik tovább.  

 
4. A Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvodát átalakítás után Petőfi Sándor Általános 

Iskola intézményként működteti tovább.  
A Petőfi Úti, a Damjanich Úti, valamint a Sajónémeti Tagóvodák a Petőfi Úti-
Csépányi Összevont Óvoda intézmény székhely  illetve  tagintézményeiként 
működnek tovább. 

 
5. A Sajóvárkonyi Általános Művelődési Központot átalakítás után Sajóvárkonyi 

Általános Iskola intézményként működteti tovább. 
A Mekcsey Úti Tagóvoda teljeskörű jogutódlással megszüntetésre kerül.  A jogutód 
intézmény a Sajóváronyi-Táblai Összevont Óvoda. 
A Tétény Úti Óvoda  és a Bánszállási Tagóvoda a Sajóvárkonyi-Táblai Összevont 
Óvoda székhely illetve  tagintézményeiként működnek tovább.  
A Sajóvárkonyi Kultúrház a Sajóvárkonyi Általános Iskola oktatási telephelyeként 
működik tovább. 

 
6. A Petőfi Úti, a Damjanich Úti, Sajónémeti, a Somsályi és a Csépányi tagóvodák 

összevonásával  Petőfi Úti Óvoda székhellyel – Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 
néven – új összevont óvodai intézményt kíván létrehozni. 

 
7.  A Tétény Úti Óvoda, a Bánszállási és a Virág Úti tagóvodák összevonásával Tétény 

Úti Óvoda székhellyel – Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda néven – új összevont 
óvodai intézményt kíván létrehozni.  

 
Felelős:  Alpolgármester 
A döntés határideje:  2012. május 31.  
 

-.-.- 
 

Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán alpolgármesternek. 
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18.) napirend 
Javaslat Fürjes Pál polgármester fizetett szabadságának engedélyezésére 

 
Fazekas Zoltán, mint előterjesztő az alábbi módosítást teszi: a polgármester fizetett 
szabadságának időtartama március 23-30-ig szólna, ami összesen 7 napot jelent.   
 
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság a módosítással 
együtt tárgyalta a javaslatot és azt elfogadásra javasolja.  
 
Fürjes Pál bejelenti személyes érintettségét, a szavazásban nem kíván részt venni. 
 
Fazekas Zoltán kéri, a módosítással együtt szavazzanak a határozati javaslatról.  

 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
37/2012.(III.22.) határozata 

 
Fürjes Pál polgármester fizetett szabadsága igénybevételének 

engedélyezéséről 
 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 33. §-ában 
biztosított jogkörében engedélyezi Fürjes Pál polgármesternek előzetesen 
 

2012. március 23-30. között 
 
összesen 7 nap 2011. évi fizetett szabadság igénybevételét. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
-.-.- 

 
Fazekas Zoltán  indítványozza, hogy az 19/a.) és 19/.b.) napirendek tárgyalására együtt 
kerüljön sor, szavazni külön fognak a két napirendről.  
 

19/a.) napirend 
Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás 2011. november 30-i ülésén meghozott  határozatok Képviselő-testületi 
jóváhagyására 

 
19/b.) napirend 

Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás 2011. II. félévi működéséről  
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Vitális István ismerteti, az előterjesztés célja, hogy a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Tárulás által benyújtandó pályázat megvalósítása 
létrejöjjön. Fontos, hogy a pályázat keretében Ózdon, a Zrínyi úton és a Kucsera úton 
megvalósuljon egy hulladékgyűjtő udvar. Úgy gondolja, fontos előterjesztésről van szó, a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Obbágy Csaba képviselő elhagyja az üléstermet. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a 19/a.) napirend kapcsán  benyújtandó pályázatról.  
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza:  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
38/2012. (III. 22.) határozata  

 
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által a 

KEOP-1.1.1. „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” 
konstrukcióra benyújtott pályázatról 

 
 
A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Sajó-Bódva Völgye 
és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által az üzemeltetési koncepció 
alátámasztásához nyújtott, és a KEOP-7.1.1.1/2F/09-11 pályázati konstrukció keretében 
benyújtott „Sajó-Bódva Völgye és Környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodási 
rendszer fejlesztése” című pályázati anyaghoz készített Részletes Megvalósíthatósági 
Tanulmányban (továbbiakban RMT) feltüntetett adatok, információk a valóságnak 
megfelelnek. Az RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést 
megismerte, elfogadta, és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett 
vállalja a projekt befejezését követő minimum 5 évig. 
 
Felelős: határozat megküldéséért a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás részére: Polgármester 
      
Határidő: azonnal 
 

-.-.- 
 

Fazekas Zoltán  kéri, szavazzanak a 19/a.) napirend kapcsán a  pályázathoz szükséges 
nyilatkozat megtételével kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza:  
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2012. (III. 22.) határozata  

 
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által a 

KEOP-1.1.1. „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” 
konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges nyilatkozat megtételéről 

 
A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a Környezet és 
Energia Operatív Programban kiírásra került 1.1.1/09-11 kódszámú, „Települési 
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című pályázati felhívásra a Sajó-
Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által beadott 
„Sajó-Bódva Völgye és Környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer 
fejlesztése” nevű II. fordulós pályázaton kívül az adott projekthez, projektelemhez 
kapcsolódóan (hulladékgazdálkodás fejlesztése) Ózd Város Önkormányzata nem vesz 
részt más pályázatban, támogatási konstrukcióban. 
 
Felelős: határozat megküldéséért a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás részére: Polgármester 
      
Határidő: azonnal 

-.-.- 
 

Fazekas Zoltán  kéri, szavazzanak a 19/b.) napirend kapcsán a beszámolóval 
kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
40/2012.(III. 22.) határozata  

 
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2011. 

II. félévi működéséről 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadja.  
 

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

tevékenységéről 
 

Vitális István elmondja, az új intézmény tevékenységéről elismerően lehet szólni, a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót. 
Látható, hogy az intézmény létrehozása, mind gazdaságilag, mind városüzemeltetési 
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szempontból jó lépésnek bizonyult. Remélhető ezek a folyamatok még tovább fognak 
erősödni. Egyes folyamatokat még korrigálni kell, de jó úton jár az intézmény. A lakossági 
bejelentések, visszajelzések azt igazolják, elégedettek munkájukkal.  
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza:  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
41/2012. (III. 22.) határozata 

a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2011. évi 
tevékenységéről 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2011. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője 
Határidő: 2012. március 22. 
 
Fazekas Zoltán alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek. 
 

21.) napirend  
Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata által 2011. évben szervezett 

közfoglalkoztatásról 
 

Obbágy Csaba képviselő visszaérkezik az ülésterembe. 
 
Fazekas Zoltán szóbeli kiegészítésként elmondja, a tájékoztató összeállításában 
valamennyi foglalkoztató intézmény részt vett, a Szociális és Egészségügyi Osztály 
koordinálta a munkát, melyet minden résztvevőnek megköszön. A város honlapján 
megtalálható az elkészült anyag. Új alapokra került 2011-ben a közfoglalkoztatás, több 
mint 2000 fő vett részt közfoglalkoztatásban Ózd városban. Több fajta közmunka program 
került végrehajtásra, ebből a legnagyobb volumenű a hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 
volt, ami 6-8 órás időkeretben, 3-6 hónapos foglalkoztatásról szólt. A rövid időtartamú 
közmunka program napi 4 órás munkaidőben 2-4 hónapig tartott. Ezen kívül számos 
programban vettek részt, mint pl. a munka+tanulás keretében lakásokat újítottak fel, 
valamint a téli átmeneti közmunka program keretében is dolgoztak. Részt vettek a 
szociális földmunka programban, a kísérleti Start munka program eredményei, 
tapasztalatai is azt mutatják, hogy 2012-ben még nagyobb lehetőségek lesznek a 
közfoglalkoztatásban. A közmunkaprogram tapasztalatait igyekeztek folyamatosan 
eljuttatni a döntéshozók felé. Ennek eredményeként már történtek is változások a 
közmunka programban, megszűnt a rövid időtartamú közfoglalkoztatás, kiteljesedett az 
értékteremtő, megőrző Startmunka program, melynek előnye, hogy 100 %-os 
támogatottságú és nemcsak bérköltségeket, hanem dologi költségeket is támogat. 
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Megköszöni annak a 23 intézménynek, amely mint munkáltató részt vett a 
közfoglalkoztatás szervezésében, lebonyolításában, hogy ezt a hatalmas feladatot a tavalyi 
évben megoldotta. Reméli ez évben még hatékonyabban fognak működni.  
 
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság együttes ülésen tárgyalta az 
előterjesztést a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottsággal, és azt egyhangúlag 
elfogadásra javasolták. Az elmúlt évben a városban igen elterjedt, népszerű dolog azt 
mondani, hogy a közfoglalkoztatottak csak a lapáton könyökölnek, és nem végeznek 
munkát. Úgy gondolja, ha nem is 100 %-ban sikerült értékteremtő munkát végezni 2011-
ben, nem lehet ok a panaszra. Sokan nem is tudják, hogy közfoglalkoztatottak voltak, akik 
a patak medreket takarították ki, kormányzati utakat újítottak fel, illegális 
hulladéklerakókat szüntettek meg, több hektáron biomassza alapú energiatermelést 
készítettek elő, ültetvényeket ültettek. Ezek nagy mértékben segítették, hogy az 
közfoglalkoztatottak a  munka világába visszakerüljenek. Ebben az évben ez a folyamat 
még tovább fog erősödni. Kormányzati szinten meghallgatják a véleményeket, 
tapasztalatokat, amit a rövid időtartamú közfoglalkoztatás megszüntetése is bizonyít. A 
tájékoztató igen áttekinthető, informatív, mindenki számára nyilvános, a város honlapján 
megtekinthető.  
 
Obbágy Csaba az oktatási, kulturális, sport intézmények nevében köszönettel szól a 
megvalósult feladatellátásért. A korábbi munkacsoport tevékenységének köszönhetően a 
nyugdíjba vonulók helyére fel nem vett emberek munkáját közfoglalkoztatásban látták el, 
a zavartalan működéshez szükség volt a közfoglalkoztatottakra. Az előterjesztés több mint 
30 szakmát sorol fel amiben segítséget nyújtott a közfoglalkoztatás. Példaként említi az 
alternatív faaprítékkal működő kazánok üzemeltetését az Ózdszolg Kft kezelésében, 
amely hosszabb távon jelentős megtakarítást fog hozni az intézményeknek, ehhez is nagy 
szükség van a közfoglalkoztatottakra. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a 
tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.  
 
Dr. Bélteczki János ismerteti, az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta a 
tájékoztatót és elismerését fejezte ki a készítőinek.  
 
Berki Lajos elmondja, a tájékoztató komplett anyagot ölel fel. Tolmácsolja a 
közfoglalkoztatásban résztvevő emberek kérését, miszerint a heti fizetés problémát jelent 
számukra, mivel a heti bér nem elegendő a rezsi kifizetésére. Szeretnék az önkormányzat 
segítségét kérni ahhoz, hogy havonta egyszer legyen fizetés számukra.  
 
Fürjes Pál kéri a Képviselő-testületet, a tájékoztatóban foglaltakat vegyék tudomásul. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.  

 
Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán alpolgármesternek.  
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22.) napirend 
Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi közbeszerzési 

eljárásairól 
 
Vitális István ismerteti, a tájékoztató a 2011. évi közbeszerzési eljárásokról szól. 
Megemlíti, látható, hogy mind az árubeszerzés, mind az építési beruházás vonatkozásában 
is kedvező folyamat, hogy ózdi cégek is voltak, reméli ezt a folyamatot ez évben is tudják 
tartani. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
Fazekas Zoltán  kéri, a tájékoztatóban foglaltakat a Képviselő-testület vegye tudomásul. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.  
 

 
23.) napirend 

Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 
 

Fazekas Zoltán elmondja, az egyebek napirend keretében Márton Ferenc képviselő 
jelentette be hozzászólási szándékát Bizottság, Kábítószer, Fogadóóra, Városőrség 
témában. A Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelő időkeretben, öt percben 
megadja a szót. 
 
Márton Ferenc szerint nem öt perces időkeret áll rendelkezésére, hisz több témában 
kíván hozzászólni. 
 
Fazekas Zoltán:egy beadványban jelezte hozzászólását, ez egy hozzászólásnak számít, 
tehát öt perc áll rendelkezésére, vita esetén további 3+2 perc. 
 
Márton Ferenc: a továbbiakban külön papíron fogja benyújtani a hozzászólása témáit. 
Rátérve a hozzászólására: Tavaly decemberben Ózd Város Önkormányzata és a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium konzorciális szerződést kötött digitalizációs központ 
megvalósítása tárgyában. Szépen, meggyőzően hangzik, azt sugallja, mintha a 
finanszírozási rész is megoldott lenne, a minisztérium biztosítaná a szükséges  forrásokat. 
A valóságban arról szól a szerződés, megállapodás, hogy közösen pályáznak az EU-nál a 
9 Milliárd Ft-ra. Nem tudja, hogy az EU fog-e erre adni pénzt? A szerződés 3. oldalán 
található, hogy a felek 60 napon belül összeállítják a bizottsági és kuratóriumi tagokat. A 
60 nap már lejárt, amennyire tudja  Budapest már delegált is a kuratóriumba, bizottságba, 
de Ózd még nem. Kérdése, kik lesznek benne a bizottságokban, kuratóriumban?  Ha 
nincsenek még kijelölve személyek, akkor komolyan veszik-e a szerződést? A másik téma 
amiről szólni kíván: a kábítószer kérdés. Pedagógusoktól érkező hírek szerint Ózdon 
rohamosan terjed a fiatalok körében a kábítószer, a terjesztés is egyre nagyobb teret nyer. 
Korábban létrehoztak Kábítószer Egyeztető Fórumot, amelyben a szakemberek 
megbeszélhették, hogy mit lehetett tenni ez ügyben. Úgy tudja ez a fórum már nem 
működik. Kérdése, az önkormányzat mit kíván tenni a kábítószer helyzet romlása, 
megakadályozása érdekében? A harmadik téma: Polgármester úrnak továbbít lakossági 
észrevételt, miszerint nincs rendesen közzétéve a városban, hogy mikor vannak a 
polgármesteri fogadóórák, illetve előfordult, hogy ózdi lakos kérte, fogadóórán szeretne 
megjelenni, megígérték neki, hogy értesítik, mikor jöhet, de ez december óta nem történt 
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meg. A lakossággal történő jobb kommunikáció érdekében a helyzetet rendezni kell. A 
Városőrséggel kapcsolatban el szeretné mondani, hogy hallható a médiában, hogy a 
közfoglalkoztatottak kifizetésével gondok vannak. A Városőrség tagjai nincsenek 
megelégedve, nem érzik a megfelelő megbecsülést, sem anyagilag sem egyéb téren, a 
túlórák kivételét nem engedélyezik nekik, pedig éjszaka is együtt járőröznek a 
Polgárőrséggel, Rendőrséggel. Véleménye szerint jobban meg kellene becsülni a 
városőröket, hisz nagy szükség van munkájukra, az iskolák jelezték, hogy szükségük 
volna iskolaőrökre.   
 
Fazekas Zoltán a közbiztonsággal összefüggő kérdésekre reagál. A drogproblémákról 
tudomásuk van, azt azonban vitatja, hogy rohamosan romló helyzetről van szó. A 
probléma fennáll, a gond az, hogy egyre fiatalabb korosztályt érint. Folyamatosan 
foglalkoznak vele, aktív a kapcsolat az érintett szervezetekkel. Legutóbbi esetben is 
amikor  pedagógus észrevette a drogfogyasztás hatását, megtörtént az azonnali intézkedés 
és el tudták fogni a terjesztőt. Ezekről a kérdésekről az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti 
Bizottság ülésein rendszeresen tájékoztatás fog történni. A jövő hónapban a Városi 
Rendőrkapitányság éves beszámolójában részletes tájékoztatást fognak kapni a témával 
kapcsolatban. A Városőrséggel kapcsolatban elmondja, a Közterület-felügyelet keretében 
a közmunka keret létszámától függően folyamatosan tudják működtetni a Városőrséget, 
amely beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A legutóbbi kezdeményezés, az iskolákban 
való megjelenés is pozitív hatású volt. Jelenleg kevesebb a létszámuk, hisz a munkaügyi 
központ által biztosított keret ennyit tud biztosítani. Ezért nem jut elegendő városőr 
minden helyre. Amennyiben a lehetőség engedni, bővítik a létszámot. A bérezésükkel 
kapcsolatos hozzászólást nem érti, hisz a városőrségre is, mint minden 
közfoglalkoztatottra törvény vonatkozik, ezen nem változtathatnak. Ha egyéb más 
problémák jelentkeznek, akkor írásban jelezzék a városvezetésnek, azt ki fogják vizsgálni. 
Eddig panasz sem a városőröktől, sem máshonnan nem érkezett.  
 
Fürjes Pál a konzorciumi szerződéssel kapcsolatban elmondja,  a 60 nap valóban eltelt, 
de olyan program szerint zajlott volna az együttműködés, amelyet a törvénykezés és az 
EU-s csatározások megzavartak, így a Kormány előterjesztés a mai napig várat magára.  
Ez az oka, hogy nem álltak fel a bizottságok, nincs előterjesztés a témában. Ha ez 
megtörténik, értesítést fognak róla kapni. A kábítószer kérdésével kapcsolatban hozzáfűzi, 
a városban tavaly volt egy civil kezdeményezés, „Élj tisztán” címmel, az  egész napos 
program egyedülálló volt az országban, példamutató és sikeres volt  Ózd szempontjából. A 
lakossági fogadó órával kapcsolatban ismerteti, felválta az alpolgármesterrel  
péntekenként tartják a fogadóórát, egy alkalommal 8-10 résztvevő fogadására van 
lehetőség. Az eddigi tapasztalatokból látható, hogy kis részben önkormányzati feladatok 
miatt jönnek panaszra, általában pénzügyi zavarok, szomszédokkal való rossz viszony, 
egyéb sérelmek orvoslása miatt keresik fel őket. Minden alkalommal vagy helyben 
orvosolják a problémát, vagy írásban kapnak választ a problémájukra a lakosok. 
Elképzelhető, hogy valaki bejelentkezett, valami hiba csúszott a gépezetbe és még nem 
kapott időpontot. Ha konkrét nevet, címet tud a Képviselő úr mondani, akkor 
megvizsgálja hol történt a probléma. A Városőrség tekintetében elmondja, a kistérségben 
lévő polgármesterek részéről érkezett olyan felvetés, hogy őszi száraz időszakra és jövő 
tavaszra közös szerveződést szeretnének létrehozni, akár a közfoglalkoztatottak 
részvételével, akár más forrásból azért, hogy az erdőtüzeket megfékezzék. 
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Fazekas Zoltán mivel további hozzászólás nem érkezett, megköszöni a munkát és az 
ülést bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Dr. Almási Csaba         Fürjes Pál  
       jegyző        polgármester 
 


