
 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 22-én a 
Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 
 
Jelen vannak: 
Fürjes Pál, Boda István, Csutor László, Fazekas Zoltán, Galanics Ferenc, Kisgergely 
András, Dr. Kósné Dargai Rita, Márton Ferenc, Dr. Mészáros Miklós, Obbágy Csaba, 
Tartó Lajos (11. napirendi ponttól), Tóth Pál, Turiné Orosz Margit, Vitális István 
képviselők  
 
Távol van: Dr. Bélteczki János 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  
Sóskútiné Ujpál Melinda   PH.Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

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

vezetője 
Oroszné Mák Erika PH. Hatósági Osztály vezetője 
Gyetvainé Nagy Erika PH. Belső Ellenőrzési Csoport vezetője 
Berki Lajos Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Andó Pál Türr István Képző és Kutató Intézet Ózdi 

Igazgatóságának igazgatója 
Dr. Török Béla Ózdi Football Club elnöke 
Pappné Szalka Magdolna Ózdi Művelődési Intézmények igazgatója 
Kovács Gergely ÓZDSZOLG Nonprofit Kft ügyvezetője 
Halász Sándor Ózdi Távhő Kft ügyvezetője 
Zsigmond Annamária Ózdi Távhő Kft gazdasági vezetője 
Pók Elemérné Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 

vezetője 
Vanczák Attila Ózdi Sportszervező Iroda vezetője 
Pataki Éva    jegyzőkönyvvezető (1-18. napirendi pont) 
Pap Béláné    jegyzőkönyvvezető (19-28. napirendi pont) 
 
 
Fürjes Pál köszönti a megjelenteket. Kéri a jelenlévőket, kapcsolják be a szavazógépet a 
határozatképesség megállapítása érdekében. Megállapítja, hogy Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mivel 13 képviselő jelen van. A 
meghívóban szereplő  „Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok” című napirendhez 
Márton Ferenc képviselő négy témában jelezte hozzászólási szándékát. Az eredeti 
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napirendhez képest felvételre javasol egy új előterjesztést „Javaslat a TÁMOP-3.2.13-12/1 
„Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című 
pályázat benyújtására” címmel. Mivel ez az anyag is a Városi Múzeumhoz kapcsolódik, 
így javasolja a  8.) napirend megbontását, és a új napirendi pontot 8/b.) pontként felvenni. 
A 21.) pontot javasolja zárt ülésen megtárgyalni, mivel nyilvános tárgyalása gazdasági 
érdekeket sértene.  
Kéri a Képviselő-testületet, szavazzanak a 21.) napirendi pont zárt ülésen történő 
megtárgyalásáról. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta a „Javaslat az Ózd város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett 
menetrend szerinti személyszállítási feladat ellátására kiírt nyilvános pályázat 
elbírálására” című napirendi zárt ülésen történő megtárgyalását. 
 
Fürjes Pál kéri a Képviselő-testületet, szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról az 
elhangzott módosítások figyelembevételével. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi napirendi pontokat fogadja el:  
 
Napirend: 
 
1.)  Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../…….(…...) önkormányzati 

rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól, valamint 
szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 19/2012.(IX.21.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

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

rendelete az egészségügyi alapellátást biztosító szolgálatok körzeteiről szóló 
14/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról  

          
Előterjesztő: Alpolgármester 

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

rendelete a szociális földprogram működtetéséről szóló 24/2011.(IX.16.)  
önkormányzati rendelet módosításáról  

          
Előterjesztő: Alpolgármester 

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

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

          
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 
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5.)  Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás 8/2012.(VI.26.) és 9/2012.(VI.26.) társulási tanácsi határozatainak 
képviselő-testületi jóváhagyására 

 
Előterjesztő:  Polgármester 

 
6.) Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztására  
 

Előterjesztő: Polgármester 
 
7.) Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására 
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
8/a.) Javaslat az Ózdi Művelődési Intézmények Városi Múzeum működési  engedélyének 

aktualizálására irányuló kérelem benyújtására  
 

Előterjesztő: Polgármester 
 
8/b.) Javaslat a TÁMOP-3.2.13-12/1 „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli 

nevelési feladatok ellátásában” című pályázat benyújtására 
 
 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
 
9.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának elfogadására 
 

Előterjesztő: Polgármester 
 
10.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 

tervének elfogadására  
 

Előterjesztő: Polgármester 
 
11.)  Javaslat a „Komplex telep-program Ózd Hétes és Velence telepeken” című – 

TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0009 jelű - projekt megvalósítása érdekében Támogatási 
szerződés aláírására 

             
Előterjesztő:  Alpolgármester 

 
12.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanokban működő, állami 

fenntartásba kerülő köznevelési intézmények további működtetésével kapcsolatos 
döntések meghozatalára 

 
 Előterjesztő: Alpolgármester 
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13.)   Javaslat KEOP-5.5.0/D pályázat benyújtására a Városi Sportcsarnok villamos 

energia megtakarítását eredményező korszerűsítésre 
 

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 
 
14.)   Javaslat a Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár Úti Általános Iskola és a Katona 

József Úti Óvoda energiamegtakarítást eredményező KEOP pályázatok benyújtására 
 
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke   

 
15.) Javaslat Ózd Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervének 

elfogadására          
 

Előterjesztő: Ózd Város Jegyzője 
 
16.) Beszámoló az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2012. I. félévi tevékenységéről  

Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás 
jóváhagyására 

 
Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. Ügyvezetője  

 
17.) Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2012.– 2013. évi üzleti tervének 

elfogadására 
 

Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. Ügyvezetője  
 
18.)  Javaslat az „Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási 

esélyeinek növelésére” elnevezésű – TÁMOP 5.2.3-A-11 jelű – kistérségi projekttel 
kapcsolatos döntések meghozatalára 

            
Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. Ügyvezetője 

 
19.)  Javaslat az ÓZDINVEST Kft. vagyonkezelésébe adott nem lakáscélú helyiségek 

2013. évi felújítási tervének elfogadására 
 
Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. Ügyvezetője 

 
20.) Javaslat Dr. Pánczél Irma vállalkozó fogorvos helyiségigényének elbírálására 
    

Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. Ügyvezetője 
 
21.) Javaslat az Ózd város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend 

szerinti személyszállítási feladat ellátására kiírt nyilvános pályázat elbírálására  
 

Előterjesztő: Eseti Bizottság Elnöke  
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22.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a tandíjfizetési 

kötelezettség szabályozásáról szóló 159/2012. (X. 18.) határozatának módosítására 
 

Előterjesztő:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
 
 
23.) Javaslat az Ózdi Sportszervező Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyására 
 
 Előterjesztő: Ózdi Sportszervező Iroda Vezetője 
 
24.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének háromnegyed 

éves teljesítéséről 
         

Előterjesztő: Polgármester 
 
25.) Tájékoztató az Ózdi Football Club tevékenységéről 
 
 Előterjesztő: Ózdi Sportszervező Iroda Vezetője 
 
26.) Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az 

átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 
 

Előterjesztő:  Polgármester 
 
27.) Tájékoztató a szeptember 20-i ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről  
 
 Összeállította: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 
 
28.) Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 
 
Fürjes Pál polgármester az ülés vezetését átadja Fazekas Zoltán alpolgármesternek. 
 

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

rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól, valamint 
szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 19/2012.(IX.21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Fazekas Zoltán elmondja, a Kormányhivatal észrevételei alapján egy technikai 
módosításról van szó. Kéri a bizottságok véleményét. 
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnökeként ismerteti, a rendelet 
módosítását megtárgyalták, egybehangzóan elfogadásra javasolják. 
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Vitális István közli, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi 
Bizottsággal együttesen tárgyalta meg az előterjesztést, melyet mindkét bizottság 
egybehangzóan elfogadásra javasol. 
 
Fazekas Zoltán szavazásra kéri a Képviselő-testületet. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotja az alábbi rendeletet: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 

a köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól, valamint  
szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 19/2012.(IX.21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Ózd Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
7/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete I.2.6. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők szociális, jóléti, 
egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 
19/2012.(IX.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2)A jegyző a juttatások és támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás 

rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 152. § (2) bekezdése alapján 
Közszolgálati Szabályzatban határozza meg.” 

 
2. § 

 
A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A Kttv. 152. § (3) bekezdése alapján a nyugállományú köztisztviselő szociális 

helyzetére figyelemmel - rászorultság alapján – pénzbeli és természetbeni 
támogatásban részesíthető.” 

 
3. § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő 

napon hatályát veszti.  
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(2) Hatályát veszti a Rendelet 2. § (3) bekezdése. 
 

 
   Dr. Almási Csaba          Fürjes Pál  

          jegyző       polgármester 
 

-.-.- 
 

Fazekas Zoltán alpolgármester az ülés vezetését visszaadja Fürjes Pál polgármesternek. 
 

2.) napirend 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…(…) önkormányzati 
rendelete az egészségügyi alapellátást biztosító szolgálatok körzeteiről szóló 

14/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Fazekas Zoltán ismerteti a rendeletmódosítás okait. Az egyik, hogy a VI. sz. 
gyermekorvosi körzet vezetője, Dr. Lukács Annamária magánvállalkozó új helyen 
alakította ki rendelőjét, e helyszín átvezetése történik meg a rendeletben. A másik ok 
pedig a tavalyi év folyamán belépő új fogorvosi körzet miatt keletkező létszám-
egyenetlenségek korrigálása. Így valamennyi fogorvosi körzet közel azonos 
lakosságszámmal rendelkezik. Az előterjesztés valamennyi fogorvos megkérdezésével, 
illetve az ő általuk adott javaslatok alapján készült.  
 
Dr. Kósné Dargai Rita ismerteti, az Egészségügyi és Szociális Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és egybehangzóan elfogadásra javasolja. 
 
Tóth Pál, mint az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke elmondja, 
bizottsága az előterjesztést egybehangzóan elfogadásra ajánlja.  
 
Vitális István közli, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi 
Bizottsággal együttesen tárgyalta és egybehangzóan elfogadásra javasolja a 
rendeletmódosítást. 
 
Fürjes Pál kéri, szavazzanak. 

 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotja az alábbi rendeletet: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
23/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelete  

az egészségügyi alapellátást biztosító szolgálatok körzeteiről szóló 
14/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés d) pontjában, a 152. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Ózd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 31.) 
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önkormányzati rendelet 2. melléklete I.2.6. pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság véleményének kikérésével 
a következőket rendeli el: 
       
  1. § Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátást 
biztosító szolgálatok körzeteiről szóló 14/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Rendelet) 2. melléklet 6. pontja címe helyébe a következő cím lép: 
 
„ 6. A  6. házi gyermekorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Nemzetőr utca 1. F/1.)” 
 
2. §  A Rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
3. § Ez a rendelet 2012. december 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
                Dr. Almási Csaba                                                               Fürjes Pál  
                          jegyző                                                                polgármester  
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1. melléklet Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (XI. 23.) 
önkormányzati rendeletéhez 

 
 
 

„3. melléklet a 14/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelethez 
 
 
 
1. Az I. fogorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Október 23. tér 1.) 
 
 

 A 
 

1. Álmos vezér utca 
2. Bánszállás telep 
3. Bányász utca 
4. Bartók Béla utca 
5. Berkenye utca 
6. Botond vezér utca 
7. Buda vezér utca 
8. Csépány út páratlan oldala 71-től végig 
9. Csépány út páros oldala 92-től végig 

10. Dobó István utca 
11. Előd vezér utca 
12. Etele utca 
13. Huba vezér utca 
14. Ív út 
15. Jánossza völgy 
16. Kazinczy Ferenc utca 
17. Kisamerika sor 
18. Kiskapud telep 
19. Kistó utca 
20. Kond vezér utca 
21. Kovács-Hagyó Gyula út 
22. Mekcsey István út 
23. Munkás út 
24. Nagyamerika utca 
25. Ond vezér utca 
26. Őrs vezér utca 
27. Révay utca 
28. Sturmán utca 
29. Taksony vezér utca 
30. Táncsics telep 
31. Tass vezér utca 
32. Tétény vezér utca 
33. Tinódi utca 
34. Újtelep 1-től 22-ig 
35. Vajda János utca 
36. Várkonyi út 
37. Vas köz 
38. Zsolt vezér utca 
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2. A II. fogorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Október 23. tér 1.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. A III. fogorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Október 23. tér 1.) 
 

 A 
 

1. Balassi Bálint utca 
2. Baross Gábor utca 
3. Batthyány utca 
4. Bláthy Ottó utca 
5. Budai Nagy Antal utca 
6. Csaba utca 
7. Cséti Ottó utca 
8. Derkovits Gyula utca 
9. Eötvös Lóránd utca 

10. Fenyő utca 
11. Gábor Áron utca 
12. Ifjúság utca 
13. Irinyi János utca 
14. Jedlik Ányos utca 
15. Lechner Ödön utca 
16. Március 15. utca páratlan oldala 1-től 37-ig 
17. Március 15. utca páros oldala 2-től 58-ig 
18. Mészáros Lázár utca 
19. Nap utca 
20. Nyár utca 
21. Nyárjasalja utca 
22. Petőfi Sándor út 37-től végig 
23. Puskás Tivadar út 
24. Ráctag út 
25. Széchenyi István utca 
26. Szigligeti utca 
27. Thököly Imre utca 
28. Vásárhelyi Pál utca 
29. Vasvár út 
30. Wesselényi út 
31. Ybl Miklós utca 
32. Zsély Aladár utca 
33. Zsolnay tér 

 A 
 

1. 48-as út 
2. Ady Endre utca 
3. Béke utca 
4. Bem utca 
5. Bercsényi Miklós utca 
6. Bolyai Farkas utca 
7. Damjanich út 
8. Egressy Gábor utca 
9. Egyház völgy 

10. Fráter György utca 
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4. A  IV. fogorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Október 23. tér 1.) 
 

 A 
 

1. Alkotmány út 
2. Árpád vezér út 
3. Baranyai utca 
4. Barátság utca 
5. Bolyki Tamás utca 
6. Bornemissza út 
7. Bulcsu utca 
8. Búzás völgy 
9 Csontalma utca 

10 Géza utca 
11. Gömöri utca 
12. Istenmező utca 
13. Kaffka Margit utca 
14. Károlyi Mihály utca 
15. Krúdy Gyula utca 
16. Liszt Ferenc utca 
17. Nagy Imre út 
18. Nagyvölgyi út 
19. Strand utca 
20. Szabolcs köz 
21. Szeder utca 
22. Szentsimon út 
23. Szondi György utca 
24. Újváros tér 
25. Zalai utca 
26. Váci Mihály utca 

 
 
 
 
 

11. József Attila utca 
12. Kenderszer út 
13. Körte völgy 
14. Mogyorós völgy 
15. Muskátli utca 
16. Nefelejcs utca 
17. Németh László utca 
18. Pásztor utca 
19. Pázmány út 
20. Petőfi Sándor út 1-től 36-ig 
21. Rákóczi Ferenc utca 
22. Rózsavölgyi utca 
23. Szegfű utca 
24. Szenna utca 
25. Sziklás tető 
27. Toldi Miklós utca 
28. Vadász utca 
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5. Az V. fogorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Október 23. tér 1.) 
 

 A 
 

1. Áchim András utca 
2. Akna utca 
3. Bolyki főút 
4. Boróka utca 
5. Center út 
6. Cser utca 
7. Deák út 
8. Forrás utca 
9. Földes Ferenc utca 

10. Gál-völgye út 
11. Hársfa utca 
12. Hunyadi János utca 
13. Iskola utca 
14. Jókai Mór utca 
15. Kárpáti utca 
16. Kisdobos utca 
17. Kolozsi István utca 
18. Kossuth Lajos utca 
19. Kucsera Zoltán út 
20. Kunt Ernő utca 
21. Madách Imre utca 
22. Május 1. utca 
23. Mátyás király utca 
24. Móricz Zsigmond utca 
25. Nád utca 
26. Nyírfa utca 
27. Páfrány út 
28. Puskin utca 
29. Rendelő utca 
30. Rózsadomb utca 
31. Rozsnyói út 
32. Sajó utca 
33. Susa út 
34. Sümeg utca 
35. Székely Bertalan utca 
36. Szép utca 
37. Tábla út 
38. Temesvári utca 
39. Tormás utca 
40. Tóth Ede utca 
41. Tölgyfa utca 
42. Uraj út 
43. Verne Gyula utca 
44. Vörösmarty utca 
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6. Az VI. fogorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Október 23. tér 1.) 

 
 

 A 
 

1. Bethlen Gábor utca 
2. Cipó utca 
3. Csokonai utca 
4. Dózsa György út 
5. Építők útja 
6. Gárdonyi Géza utca 
7. Hajnóczy József utca 
8. Hétes völgy 
9. Honvéd utca 

10. Iparvasút utca 
11. Katona József utca 
12. Kőalja út 
13. Lehel vezér út 
14. Lyukó völgy 
15. Március 15. utca páratlan oldala 39-től végig 
16. Március 15. utca páros oldala 60-tól végig 
17. Martinovics Ignác út 
18. Meggyes utca 
19. Munkácsy Mihály út 
20. Nemzetőr utca 
21. Radnóti Miklós utca 
22. Roób József utca 
23. Szemre utca 
24. Szövetkezeti utca 
25. Vasút utca 
26. Vasvári Pál utca 
27. Velence telep 
28. Virág utca 
29. Zrínyi Miklós út 30-tól 72-ig 

 
 
 
 

7. A VII. fogorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Október 23. tér 1.) 
 

 A 
 

1. Ács utca 
2. Akácos út 
3. Arany János utca 
4. Bajcsy-Zs. utca 
5. Bibó István utca 
6. Bocskai István utca 
7. Csákány utca 
8. Csépány út páratlan oldala 1-től 67-ig 
9. Csépány út páros oldala 2-től 86-ig 

10. Cserdalápa utca 
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11. Debreceni út 
12. Domb utca 
13. Füredi utca 
14. Gubonnai út 
15. Gyergyó utca 
16. Győzelem út 
17. Halász utca 
18. Hegyi utca 
19. Hétes telep 
20. Hossó utca 
21. Ibolya utca 
22. IV. Béla utca 
23. Karu utca 
24. Kiserdő alja 
25. Kodály Zoltán utca 
26. Kosztolányi Dezső utca 
27. Kölcsey utca 
28. Ladánybánya telep 
29. Lam út 
30. Liget utca 
31. Lomb utca 
32. Márton utca 
33. Mikes Kelemen út 
34. Mosonyi Mihály utca 
35. Óvoda utca 
36. Pál gazda köz 
37. Semmelweis utca 
38. Somsály út 
39. Somsályfő telep 
40. Szabó Lőrinc utca 
41. Szent István utca 
42. Szőlőkalja út 
43. Temető utca 
44. Új telep 23-tól végig 
45. Újtelepi utca 
46. Zrínyi Miklós út 1-től 28-ig 
47. Zrínyi út 74-től végig 
48. Vár utca 

 
 

8. I. iskolafogászati körzethez tartozó oktatási intézmény 
Az I. iskolafogászati körzet székhelye: 3600 Ózd, Október 23. tér 1. 

 
 A 

Oktatási intézmény neve 
B 

Oktatási intézmény székhelye 
1. Sajóvárkonyi Általános Iskola 3600 Ózd, Mekcsey I. út 205. 
2. Újváros Téri Általános Iskola 3600 Ózd, Újváros tér 1. 
3. Petőfi Sándor Általános Iskola 3600 Ózd, Petőfi S. út 18-20. 
4. II. János Pál Katolikus Általános Iskola 3600 Ózd, Bem út 8. 
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9. II. iskolafogászati körzethez tartozó oktatási intézmény  
A II. iskolafogászati körzet székhelye: 3600 Ózd, Október 23. tér 1. 

 
 A 

Oktatási intézmény neve 
B 

Oktatási intézmény székhelye 
1. Árpád Vezér Általános és Szakiskola 3600 Ózd, Árpád v. út 13. 
2. Bolyki Tamás Általános Iskola 3600 Ózd, Bolyki T. utca 42. 
3. Apáczai Csere János Általános Iskola 3600 Ózd, Kőalja út 149. 
4. Csépányi Általános Iskola 3661 Ózd, Csépány út 117. 
5. Vasvár Úti Általános Iskola 3600 Ózd, Vasvár út 37/A. 
6. B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Speciális 

Közoktatási és Módszertani Intézmény 
Ózdi Tagintézménye 

3600 Ózd, 48-as út 26. 

 
-.-.- 

 
3.) napirend 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…(…) önkormányzati 
rendelete a szociális földprogram működtetéséről szóló 24/2011.(IX.16.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Fazekas Zoltán megemlíti, a 2012-ben már sikeresen működő program folytatását 
tartalmazza az előterjesztés. Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. már idén is működtette a 
szociális földprogramot közel 4 ha területen, melyen a korábban állás nélküli emberek 
bogyós gyümölcsöket termeltek, amik a város közétkeztetésében lettek felhasználva. 
Bejelenti, a cég pályázata az ősz folyamán is sikeres volt, tehát jövő évben folytathatók, 
sőt, területében kibővülhet a program, és konyhakerti zöldségek termesztésére is sor fog 
kerülni. Bővül a programban résztvevők köre is. Míg korábban csak a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban részesülők vehettek részt benne, most egyéb feltételek megléte 
mellett regisztrált álláskeresők is tartós jövedelemhez juthatnak. 
 
Fürjes Pál reményei szerint ez a program talán segít az embereket visszavezetni ahhoz, 
ami korábban a munka mellett háztáji jövedelem-kiegészítést jelentett. Gratulál a 
programhoz és sok sikert kíván. Kéri a bizottságok véleményét. 
 
Vitális István: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi 
Bizottsággal együttesen tárgyalta és egybehangzóan elfogadásra javasolja a 
rendeletmódosítást. 
 
Tóth Pál: az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az előterjesztést 
egybehangzóan elfogadásra ajánlja. 
 
Dr. Kósné Dargai Rita: az Egészségügyi és Szociális Bizottság a program folytatását 
örömmel üdvözli és egybehangzóan elfogadásra javasolják. 
 
Fürjes Pál szavazásra kéri a Képviselő-testületet. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotja az alábbi rendeletet: 
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
24/2012 . (XI. 23.) önkormányzati rendelete  

a szociális földprogram működtetéséről szóló 
24/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

                                                 
       Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében és a 47. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Ózd Város 
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 31.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklete I.2.6. pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság véleményének kikérésével 
a következőket rendeli el: 
 
1. § Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális földprogram 
működtetéséről szóló 24/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
          
„3. § Ózd Város Önkormányzata a szociális földprogram működtetése érdekében, 
közösségi munkához ingyenes használatba adja az Ózdszolg Nonprofit Kft. részére az 
Ózd város közigazgatási területén lévő  

a) 05002/2-12. helyrajzi számú szántó, gyep, rét, művelési ágú 4 hektár 3337 m2, 
b) a 291/15. helyrajzi számú kivett közterület művelési ágú 697 m2,   
c) a 291/16. helyrajzi számú kivett beépítetlen terület művelési ágú 981 m2  

földterületet.” 
 
2. § A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A kérelmezőnek a 6. § a) pontjában meghatározott feltétel igazolása érdekében a 
kérelemhez csatolnia kell az állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy a 
kérelmező regisztrált munkanélküli.” 
 
3. § A Rendelet 6. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[A gazdálkodást segítő támogatásra az a személy jogosult,] 
 
„a) aki regisztrált munkanélküli,” 

4. §  A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
        
„10. §  A gazdálkodást segítő támogatás mértéke legalább 5 000 Ft/fő/hó.” 
 
5. §  A Rendelet 1. mellékletében a Kérelem II. pontja helyébe a következő pont lép: 
 
„II.  A jogosultsági feltételek megállapítása érdekében az alábbiakról nyilatkozom: 

a) regisztrált munkanélküli vagyok, 
b) rendelkezem  

ba) saját tulajdonomban lévő, 
bb) minimum egy évre bérelt 
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legalább 800 nm művelésbe vonható földterülettel, amely a közösségi munkára kijelölt 
földterülettől számított 2 km-es körzetben van, 
c) vállalom a szociális földprogramban való részvételt,  
d) ….fő kiskorú gyermeket nevelek, 
e) családomban ….fő tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelek,  
f) családomban …..fő tartósan beteg, vagy fogyatékos személyt gondozok. 

      (a nyilatkozat megfelelő betűjele  bekarikázandó)” 
 
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 
napon hatályát veszti. 
       (2)  Hatályát veszti a Rendelet 7. § d) pontja. 
         
 
 
                Dr. Almási Csaba                                                               Fürjes Pál  
                          jegyző                                                                polgármester  
 

-.-.- 
 

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

rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez 
tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló 19/2004. (IV.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Vitális István tényként közli, hogy már 3. éve lesz, hogy a lakbér nem emelkedik. A 
módosítások közül kiemeli, hogy az önkormányzati lakások igénybevételéhez szükséges a 
lakók részéről a közszolgáltatásokra vonatkozó szerződések megkötése. Ez most kiegészül 
azzal, hogy ott, ahol társasház, illetve lakásszövetkezeti épületben van a lakás, köteles lesz 
az üzemeltetési költség részét közvetlenül a társasház, illetve a lakásszövetkezet részére 
megfizetni a bennlakó. Szabályozzák az óvadék részletfizetési lehetőségét is. 
Jövedelemigazolás szükséges a magánszemélyek részéről, és változik az óvadék 
elszámolás határideje. Tapasztalatok szerint a 15 napos elszámolási határidő túl rövid, 
ezért a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a 45 napra történő hosszabbítását. 
Bizottsága a rendeletmódosítást egybehangzóan támogatta, elfogadásra javasolja.  
 
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, és egybehangzóan elfogadásra javasolja.  
 
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a rendeletmódosítással kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotja az alábbi rendeletet: 
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
25/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és  helyiségek, az ezekhez tartozó 
területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló 19/2004. (IV.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvény 3. § (1) bekezdésében és a 36. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 7/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete I.2.6. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, valamint a 
2. melléklet V.1.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lakásügyi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról 
szóló 19/2004. (IV.15) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 12. §-a a 
következő (7) bekezdéssel egészül ki:  
 
„(7) Bérlő köteles a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a közszolgáltatásokra 
vonatkozó szerződéseket megkötni, és a bérleti jogviszony fennállása alatt a lakás 
fenntartási költségeit (áram, víz, fűtés, gáz, szemétdíj, közös költség üzemeltetési része) 
megfizetni.” 
 

2. § 
 
A Rendelet 37. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(7) Az óvadék elszámolására a bérbeadó a leadást, az adásvételi szerződés megkötését, 
illetve bérleti jog átruházás esetén az új bérlő által az óvadék megfizetését követő 45 
napon belül köteles a szükséges intézkedést megtenni.” 
 

3. § 
 
A Rendelet 53. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(1) A bérbeadó az összkomfortos, komfortos és félkomfortos lakást – az 53. § (2) 
bekezdésében meghatározottak, valamint egyedi képviselő-testületi döntés kivételével – a 
bérbeadó által lefolytatott pályázati eljárást követően természetes személynek adja bérbe.” 
 

4. § 
 
A Rendelet 54/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
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„(2) A bérbeadó jogosult a bérlő részére legfeljebb 1 évre részletfizetési lehetőséget 
biztosítani az óvadék megfizetésére. Részletfizetés abban az esetben adható, 
amennyiben a bérlő rendelkezik a mindenkor érvényes kötelező minimálbér nettó 
összegével megegyező havi jövedelemmel.” 

 
5. §  

 
A Rendelet 54/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(8) Az óvadék elszámolására a bérbeadó a leadást követő 45 napon belül köteles a 

szükséges intézkedést megtenni.” 
 

6. § 
 

A Rendelet 57. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(7) A bérbeadó a már nyilvántartásba vett lakásigénylés törlését rendeli el, ha az igénylő: 
a) a bérbeadót az igényjogosultságot érintő adatok körében megtévesztette, 
b) a bérbeadó felhívására a felhívásban megadott határidőn belül az igénylés elbíráláshoz 

szükséges adatokat nem igazolja, a kért iratokat nem csatolja, 
c) a bérbeadó olyan bejelentési kötelezettség alá eső változásról szerez tudomást, 

amelyet az igénylő nem jelentett be és a bejelentés elmulasztása számára lényeges 
előnnyel jár, 

d) nem rendelkezik Ózd városban bejelentett lakóhellyel, 
e) bizonyíthatóan valótlan adatokat közölt, 
f) a felajánlott lakást nem fogadja el, 
g) bizonyíthatóan önkormányzati tulajdonú bérlakást megrongált vagy abban kárt 

okozott, 
h) új lakcímét nem jelenti be, 
i) a bérbeadó felhívására a megadott határidőn belül nem nyilatkozik.”  
 

7. § 
 

A Rendelet 61. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„61. § 
 

A 2002. január 29. előtt befizetett óvadék összege abban az esetben kerülhet 
visszafizetésre a bérlő részére a bérleti szerződés megszűnése után, amennyiben a 
bérbeadó felé tartozása nincs és a bérleményt rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban a bérbeadónak visszaadta; a bérlő bérleményét a Képviselő-testület döntése 
alapján megvásárolta és a bérlettel összefüggő tartozása nincs. Amennyiben az óvadék 
összege nem fedezi a lakás vagy helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba 
hozásának költségeit, a többletköltséget a bérlő köteles viselni. Az óvadék elszámolására 
a bérbeadó a leadást követő 45 napon belül köteles a szükséges intézkedést megtenni.” 
 

8. § 
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A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 

9. § 
 

(1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 

 
(2) Hatályát veszti a szennyvízcsatorna hálózatra történő bekötéshez kapcsolódó 

közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 11/2012.(V.18.) önkormányzati rendelet. 
 
 
 
 
 Dr. Almási Csaba Fürjes Pál 
 jegyző  polgármester 
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1. melléklet  
a 25/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez 

„1. melléklet a 19/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelethez” 
 
 
Az önkormányzati bérlakások lakbérén felül nyújtott különszolgáltatások és egyéb szolgáltatások 
díjai: 
 

1.) Beépített bútorhasználat: 
Beépített szekrény 1 m3/hó       58,- Ft 
Konyhaszekrény db/hó: 
- 3 részes         76,- Ft 
- 2 részes (mosogatóval)       58,- Ft 
Levelesláda használat Ft/lakás/hó      38,- Ft 
Kaputelefon díja Ft/lakás/hó      58,- Ft 
Víz- és csatornadíj felosztásának díja Ft/lakás/hó  233,- Ft 
Közös tulajdonú részek takarítása Ft/lakás/hó          1.500,- Ft 
 

2.) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérlője (használója) Ózd Város 
Önkormányzatának a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő 
tevékenységéről szóló 31/2011.(XII.23.) rendeletében foglaltak szerint köteles a szervezett 
szemétszállítást igénybe venni és azt az Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. részére megfizetni. 
 

3.) Szennyvízcsatornába be nem kötött bérleményekben keletkező szennyvíz és folyékony 
kommunális hulladék elszállításáról a bérlő saját költségén köteles gondoskodni. 
 

4.) Társasházban lévő önkormányzati tulajdonú lakások üzemeltetési költsége: 
 
A Bolyki Tamás út 15. szám alatti épület közszolgáltatási díja (lépcsőház világítás, fűtés): 
135,- Ft/m2/hó. 
 

5.) A bekötési fővízmérő és az alvízmérők által mért fogyasztás különbségéből eredő vízdíj 
különbözet felosztása: 
 
a.) Azoknál az épületeknél, ahol valamennyi lakás rendelkezik hitelesített alvízmérő órával és 

érvényes szolgáltatási szerződéssel, ott a vízdíj különbözet a fogyasztás arányában kerül 
felosztásra. 
 

b.) Azoknál az épületeknél, ahol nem rendelkezik minden lakás hitelesített alvízmérő órával 
és/vagy érvényes szolgáltatási szerződéssel, ott a vízdíj különbözet létszámarányosan kerül 
felosztásra. Az alvízmérő órák előírt időszakonkénti hitelesítése a bérlő kötelessége.  

 
6.) A kéménnyel ellátott ingatlan bérlője (használója) köteles az ingatlanra vonatkozó 

kéményseprési díj m2 arányos részét megfizetni.”  
 

-.-.- 
 

Fürjes Pál polgármester az ülés vezetését átadja Fazekas Zoltán alpolgármesternek. 
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5.) napirend 
Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

8/2012.(VI.26.) és 9/2012.(VI.26.) társulási tanácsi határozatainak  
képviselő-testületi jóváhagyására 

 
Fazekas Zoltán felhívja a figyelmet, az előterjesztés két határozati javaslatot is tartalmaz. Az elsőben 
új szakfeladattal bővül a társulás tevékenységi köre, amely a pályázati tevékenységüket segíti. A 
második határozati javaslat pedig négy Heves megyei település kilépési szándékát tartalmazza. Kéri 
az előterjesztést tárgyaló bizottság véleményét.  
 
Vitális István: mindkét határozatot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra 
ajánlja. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzon a Képviselő-testület a szakfeladat bővítésről. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
168/2012. (XI. 22.) határozata 

a Sajó-Bódva és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás gazdálkodására 
vonatkozó új szakfeladat jóváhagyásáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület elfogadja a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás gazdálkodásához szükséges, 56/2011.(XII.31.) NGM rendelet szerinti új szakfeladat – 
841382 Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok – felvételét. 
 
Ennek megfelelően jóváhagyja a Társulási Megállapodás 3.6. pontjának kiegészítését fenti 
szakfeladattal. 
 
Felelős: a határozat megküldéséért a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési  

  Önkormányzati Társulás részére: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 

-.-.- 
 

Fazekas Zoltán szavazást kér Balaton, Bekölce, Bükkszentmárton és Mikófalva települések kilépési 
szándékáról. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
169/2012. (XI. 22.) határozata 

a Sajó-Bódva és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásból való  
kilépési szándék elfogadásáról  

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület elfogadja Balaton, Bekölce, Bükkszentmárton, Mikófalva települések Sajó-
Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásból való kilépési szándékát. 
 
Felelős: a határozat megküldéséért a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési  

  Önkormányzati Társulás részére: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
-.-.- 

 
6.) napirend 

Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztására 
 

 
Fürjes Pál: az ÓZDSZOLG ideiglenesen megbízott vezetőjét javasolja az eddigi munkájának 
elismeréseként 5 évre megbízni, díjazását bruttó 400.000,- Ft/hó összegben megállapítani.  
 
Fazekas Zoltán jelzi, az érintett hozzájárult a nyilvános tárgyaláshoz. 
 
Vitális István egyetért a polgármester úrral. Mindenképpen méltányolandó az ügyvezető eddigi 
tevékenysége. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egybehangzóan támogatja az ügyvezető 
kinevezését és ezúton is gratulál neki. 
 
Fazekas Zoltán kiegészíti, hogy a jövő évi STARTMUNKA programban is jelentős szerepet vállalt 
már eddig is, és vállal a jövőben is az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft, több mint 200 fő foglalkoztatását 
fogja tartósan elvégezni. Kéri a Képviselő-testületet, szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
170/2012. (XI. 22.) határozata 

az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta: 
 

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, valamint a gazdasági társaságokról 
szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés j.) pontja és 24. § (1)-(2) bekezdése alapján 
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Kovács Gergelyt 
(a.n.: Gonosz Magdolna, lakcíme: 3600 Ózd, Bláthy Ottó u. 9.) 

 
választja meg az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé 2013. január 1-től 
2017. év december 31. napig tartó határozott időtartamra. Az ügyvezető díjazását bruttó 
400.000,- Ft/hó összegben állapítja meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a munkaszerződés aláírására. 

 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  2012. december 31. 

 
2. A határozat 1. pontjában hozott döntés értelmében gondoskodni kell a Társaság Alapító 

Okiratának módosításáról. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat módosításával 
kapcsolatos dokumentumok aláírására.  
 
Felelős:  Polgármester 

  ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 Határidő: 2012. december 31. 

-.-.- 
 

Fazekas Zoltán saját maga és a Képviselő-testület nevében is gratulál az ügyvezető úrnak és 
munkájához a továbbiakban is sok sikert kíván. 
 

7.) napirend 
Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására 

 
Vitális István elmondja, az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egybehangzóan 
támogatja.  
 
Fürjes Pál tájékoztat, hogy a Bródy Imre Középiskola Fejlesztési és Tehetséggondozó Alapítványát 
kívánja támogatni 15 EFt-tal. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a jótékonysági rendezvény szervezését végző alapítvány 
támogatásáról. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
171/2012. (XI. 22.) határozata 

alapítvány támogatásának jóváhagyásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület jóváhagyja a Bródy Imre Középiskola Fejlesztési és Tehetséggondozó 
Alapítvány általános tartalékból történő 15.000 Ft összegű támogatását.  
 
Felelős: Pénzügyi osztályvezető 
Határidő: Támogatási megállapodás megkötését követően 
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8/a.) napirend 
Javaslat az Ózdi Művelődési Intézmények Városi Múzeum működési engedélyének 

aktualizálására irányuló kérelem benyújtására 
 
Obbágy Csaba: az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Az év eleji 
szakfelügyeleti vizsgálat, és a 2013. január 1-jével hatályba lépő törvényváltozások miatt vált 
szükségessé a működési engedély aktualizálása. Helytörténeti gyűjtemény elnevezés helyett 
közérdekű muzeális gyűjtemény szerepel a tervezetben. Valamelyest módosul a gyűjtőkör is, illetve 
Ózdi Városi Múzeum helyett Ózdi Művelődési Intézmények Városi Múzeum elnevezés kerül 
átvezetésre, illetve a határozati javaslatban az önkormányzat, illetve a Képviselő-testület 
kötelezettséget vállal a Múzeum épület fenntartási költségeinek teljes körű vállalására. Bizottsága az 
előterjesztést egybehangzóan támogatja és elfogadásra javasolja.  
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztésről. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
172/2012. (XI. 22.) határozata 

az Ózdi Művelődési Intézmények Városi Múzeum  
működési engedélyének aktualizálására irányuló kérelem benyújtásáról 

 

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

1. A Képviselő-testület kezdeményezi az Ózdi Művelődési Intézmények Városi Múzeum 
működési engedélyének aktualizálására irányuló kérelem benyújtását az Emberi Erőforrások 
Minisztériumához, a  határozat 1. melléklete szerinti tartalommal. 

 
2. A Képviselő-testület – mint az Ózdi Művelődési Intézmények Városi Múzeumának fenntartója 

és tulajdonosa – kötelezettséget vállal a múzeumépület fenntartási költségeinek teljes körű 
vállalására.  

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kérelem, valamint az azzal összefüggő 

minden további dokumentum aláírására, és az eljárásban a fenntartó képviseletére. 
 
Felelős: 
Polgármester (a fenntartó képviseletéért és a dokumentumok aláírásáért) 
Ózdi Művelődési Intézmények igazgatója  
ÓMI Városi Múzeum vezetője (a szakmai feladatellátásért) 
Határidő:  azonnal, ill. folyamatosan 

-.-.- 
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1. melléklet a 172/2012. (XI.22.) határozathoz 

EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA 

KULTÚRÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR 
Postacím:  

 
A KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNYT ÉS 

MELLÉKLETEIT ERRE A CÍMRE 
KELL BEKÜLDENI!  

 
 
 
 

 
Iktatószám:  
_______________________________________ 
 
A beérkezés dátuma: 
________________________________ 
 
Az engedély kiadásának indoka:  
 
                - új intézmény létesítése                                     |__| 
 
                - meglévő működési engedély módosítása        |_x_|  
 
 
 
(A minisztérium tölti ki.) 
 

 
 
 
A tervezett muzeális intézmény elnevezése: 
 

Ózdi Művelődési Intézmények Városi Múzeum 
 
 
  
 
 
Székhelye - megye: Borsod-Abaúj-Zemplén,  település: Ó z d 
 
 
 

A D A T S Z O L G Á L T A T Á S    É S    J A V A S L A T 
 

M U Z E Á L I S    I N T É Z M É N Y 
M Ű K Ö D É S I    E N G E D É L Y É N E K 

KIADÁSÁHOZ 
(vagy adatváltozások miatt történő megújításához) 

 
 
 
TARTALOM: 
 
I.    TÖRZSLAP – KÉRDŐÍVEK A TERVEZETT MUZEÁLIS INTÉZMÉNY ANYAKÖNYVI ADATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 
II.   ADATLAPOK  –  A TERVEZETT MUZEÁLIS INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI ADATAINAK ISMERTETÉSE 
 
 
 
A muzeális intézmények létesítéséről, azok működési engedélyének kiadásáról az 1997. évi CXL. törvény (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről) intézkedik. Ennek megfelelően: "39. § (1) Muzeális intézményt – az e törvényben meghatározott kivétellel – bármely jogi és 
természetes személy alapíthat. (2) Muzeális intézmény alapításához, már létező intézmény muzeális intézménnyé nyilvánításához a miniszter engedélye 
szükséges (a továbbiakban működési engedély). (4) A működési engedélyben foglaltak megváltoztatása csak a működési engedély módosításával lehetséges.” 
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8/b.) napirend 

Javaslat a TÁMOP-3.2.13-12/1 „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli 
nevelési feladatok ellátásában” című pályázat benyújtására 

 
Obbágy Csaba elöljáróban gratulál az ÓMI vezetésének, hiszen élen járnak a pályázati 
lehetőségek kihasználásában. Ez a pályázat az előzőnek egy lehetséges folytatása, melyben 
több mint 30 MFt-ot sikerült felhasználni az oktatási intézményekkel együttműködve, 
megvalósítva a diákok délutáni szabadidős értelmes elfoglaltságát szervezett keretek között. A 
jövőre bevezetésre kerülő egész napos oktatásnak kitűnő tartalmat tud adni ez a pályázat, 
amely az iskolák, óvodák pedagógiai programjának megvalósítását támogatja, a kínálatot 
gazdagítja, tanórai, tanórán kívüli, szabadidős kulturális tevékenységek megvalósításával. 12 
oktatási-nevelési intézménnyel kíván együttműködni az ÓMI, és semmiféle önerőt nem 
igényel ennek a pályázat benyújtása. Az előterjesztést nagy örömmel támogatta bizottsága, ezt 
kéri a Képviselő-testülettől is. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a pályázat benyújtásáról. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
173/2012. (XI. 22.) határozata 

a TÁMOP – 3.2.13-12/1  
„Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című 

pályázat benyújtásáról 
 

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

A Képviselő-testület, mint az Ózdi Művelődési Intézmények fenntartója a TÁMOP – 
3.2.13-12/1 „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok 
ellátásában” című pályázat benyújtását támogatja.  
 
Felelős: Ózdi Művelődési Intézmények igazgatója 
Határidő: 2012. november 30. (a pályázat benyújtása) 

 
-.-.- 

 
9.) napirend 

Javaslat Ózd Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának elfogadására 
 

Fazekas Zoltán megemlíti, hogy a közbeszerzési határt el nem érő, de 500 EFt-ot meghaladó 
önkormányzati beszerzések esetén fogalmazza meg a szabályzat az eljárás rendjét, ezzel is 
kifejezve az önkormányzatnak azt a gyakorlatát és elvét, hogy minden beszerzés átlátható, 
nyilvános legyen és szabályos módon történjen.  
 
Vitális István: a szabályzat a verseny tisztaságának védelmét, a nyilvánosságot, és az 
ajánlattevők esélyegyenlőségét hivatott biztosítani az előbb említett értékhatárok között.  Ezt a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egybehangzóan támogatja.  
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Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak. 
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
174/2012. (XI. 22.) határozata 

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

1. A Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatát a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
2. A Szabályzat 2012. december 1. napján lép hatályba. 

 
 
Felelős: Polgármester 
 
Határidő: 2012. december 1. 
 

-.-.- 
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1. melléklet a 174/2012. (XI. 22.) határozathoz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
BESZERZÉSI SZABÁLYZATA  

 
 

a közbeszerzési kötelezettség alá nem tartozó beszerzések eljárásrendjéről 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hatályos: 
2012. december 1-jétől  
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Ózd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a közbeszerzési eljárási 
kötelezettség alá nem tartozó beszerzéseinek szabályairól az alábbi szabályzatot alkotja: 
 

1. A Szabályzat célja 
 
Jelen Szabályzat célja, hogy megállapítsa az Ajánlatkérő közbeszerzési eljárási kötelezettség 
alá nem tartozó beszerzéseinek rendjét, ennek keretében az Ajánlattevők számára azonos és 
egyenlő feltételek biztosításával garantálja a verseny tisztaságának védelmét, a verseny 
nyilvánosságát, és az Ajánlattevők esélyegyenlőségét. 

2. A beszerzés fogalma 
 

A Szabályzat alkalmazásában beszerzésen a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a 
továbbiakban: Kbt.) fogalom-meghatározásai szerinti építési beruházás, árubeszerzés, 
szolgáltatás, építési valamint szolgáltatási koncesszió megrendeléseket kell érteni.   
 

3. A Szabályzat hatálya 
 

3.1. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed Ajánlatkérő valamennyi olyan beszerzésére, amely 
bármely okból nem tartozik a Kbt. hatálya alá és egyszeri nettó értéke eléri az 500.000,- Ft 
értékhatárt. 
 
3.2. Nem terjed ki a szabályzat hatálya Ózd Város Önkormányzata költségvetési 
intézményeire, valamint az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok beszerzéseire.  
 

4. A beszerzések előkészítési rendje 
 
4.1. Beszerzési igény felmerülésekor a beszerzést kezdeményező – a projektmenedzser vagy az 
önkormányzati feladatellátásért felelős szerv vezetője -  a beszerzés megrendelése előtt a 
beszerzés tárgyát, részletes leírását, továbbá becsült értékét véleményezésre megküldi a 
Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Beruházási és 
Műszaki Csoportja (a továbbiakban: BCS) részére, mely a beszerzési igényt nyilvántartásba 
veszi és adatait a tárgyévben indult vagy tervezett beszerzésekkel egybevetve meghatározza, 
hogy milyen eljárás keretén belül történhet meg a beszerzés. 
 
4.2. Amennyiben a véleményezés eredményeként megállapítást nyer, hogy a beszerzés bármely 
okból közbeszerzési kötelezettség alá tartozik, Ajánlatkérő köteles közbeszerzési eljárást 
lefolytatni a vonatkozó hatályos jogszabályok és Ajánlatkérő Közbeszerzési Szabályzatának 
szabályai szerint. 
 
4.3. Amennyiben a beszerzés nem tartozik közbeszerzési kötelezettség alá, de meghaladja a 
3.1. pontban meghatározott értékhatárt, jelen szabályzat szerint kell eljárni. 
 
4.4. A beszerzési eljárás elindítására akkor van lehetőség, ha a szükséges pénzügyi fedezet 
rendelkezésre áll. A pénzügyi fedezet meglétét Ózd Város Önkormányzata gazdálkodási 
jogköreinek gyakorlásának rendjéről szóló hatályban lévő utasítás szerinti személy a beszerzés 
nyilvántartási lapján (1. függelék) ellenjegyzésével igazolja. A nyilvántartási lapot az 
ügyiratban kell elhelyezni.  
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5. Az eljárásban részt vevő személyek, összeférhetetlenség 
 
5.1. A szabályzat hatálya alá tartozó beszerzési eljárás lebonyolítása a BCS feladata. 
 
5.2. Az ajánlatkérés feltételeinek kidolgozásában és a beszerzés előkészítésében a 
projektmenedzser (projektmenedzser hiányában a témafelelős önkormányzati ügyintéző) 
működik közre, pályázati forrásból megvalósuló beszerzés esetén az ajánlattételi felhívást a 
pályázattal való megfelelés szempontjából is véleményezi. 
 
5.3. Ajánlatkérő a beszerzés jellegére és nagyságrendjére tekintettel a beszerzési eljárásban 
szakértőt kérhet fel közreműködésre. A szakértő feladatait és felelősségét az írásos 
megbízásában pontosan rögzíteni kell.  
 
5.4. A beszerzés előkészítésében és elbírálásában részt vevő személy a vele szemben felmerülő 
összeférhetetlenségi okot köteles írásban bejelenteni. 
 

6. Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció 
 
6.1. Az ajánlattételi felhívás feltételeit a BCS dolgozza ki, ennek során elkészíti az ajánlattételi 
felhívást és - amennyiben a beszerzés jellegére és nagyságrendjére tekintettel szükséges - a 
dokumentációt.  
 
6.2. Építési beruházás megrendelése esetén kötelező dokumentációt készíteni az ajánlattevők 
részére, mely a beszerzés műszaki leírását részletesen tartalmazza. 
 
6.3. Nem kell a dokumentációt közvetlenül megküldeni, amennyiben annak terjedelme, vagy 
más körülmény miatt az aránytalan nehézséget jelentene.  
 
6.4. Amennyiben az eljárásban dokumentáció nem kerül kiküldésre, az ajánlattételi felhívásban 
elő kell írni a további információk beszerzésének helyét, határidejét, egyéb feltételeit. 
 
6.5. A beszerzési eljárás közvetlen ajánlatkéréssel indul, melyet legalább három olyan 
ajánlattevő részére kell megküldeni, amelyek a szerződést az ajánlatkérő megítélése szerint 
teljesíteni tudják. 
 
6.6. Ajánlattevő az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaság, akinek a felhívás közvetlenül megküldésre kerül. 
 
6.7. Az ajánlattételre felhívni kívánt szervezetekről, személyekről a Polgármester dönt.  

 
6.8. Az ajánlattételi határidőt úgy kell megállapítani, hogy az Ajánlattevők egyenlő eséllyel 
tehessenek ajánlatot.  
 
6.9.  Az ajánlattételi felhívásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: 
 

a) az ajánlatkérő megnevezését, 
b) a szabályzatra való hivatkozást, 
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c) a beszerzés tárgyának pontos meghatározását, főbb adatait, 
d) a teljesítés helyét, határidejét, feltételeit, az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötéseket, 

feltételeket, 
e) a további információszerzés helyének, idejének és a kapcsolattartónak a  megjelölését, 
f) az ajánlatok felbontásának helyét, időpontját, 
g) azt az előírást, hogy az ajánlattevő köteles írásban nyilatkozni az ajánlattételi felhívás 

feltételeinek elfogadásáról, 
h) az ajánlatok elbírálásának szempontját, 
i) az ajánlati kötöttség időtartamáról szóló tájékoztatást, 
j) amennyiben a beszerzési eljárásban tárgyalásra kerül sor, a tárgyalás szabályait, 
k) jogfenntartást az ajánlattételi felhívás indokolás nélküli módosítására és visszavonására, 
l) jogfenntartást a beszerzési eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására,  

 
7. Az elbírálás szempontjai 

 
7.1. Az ajánlattételi felhívás tartalmát úgy kell meghatározni, hogy az annak alapján benyújtott 
ajánlatok összehasonlíthatók legyenek és ajánlattevő részére egyértelműen meghatározható 
legyen a legelőnyösebb ajánlat.  
 
7.2. Az ajánlatkérő az ajánlatkérésben, illetve a dokumentációban meghatározott feltételeknek 
megfelelő ajánlatokat 

a) a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, vagy 
b) az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el. 

 
7.3. Amennyiben az elbírálás szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat, a 
résszempontok meghatározása nem állhat ellentétben a takarékos, ésszerű gazdálkodás 
követelményeivel.  

8. A beérkező ajánlatok felbontása és nyilvántartásba vétele 
 
8.1. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a BCS a beérkezett ajánlatokat – az ajánlattételi 
felhívásban meghatározott helyen és időben - felbontja. A bontáson jelen lehetnek az 
ajánlattevő és ajánlatkérő beszerzésben érdekelt tagjai.  
 
8.2. Az ajánlattevő részére az ajánlat átvételéről elismervényt kell adni.  
 
8.3. Az ajánlattevőkről és a beérkezett ajánlatok nettó összegéről a BCS nyilvántartást vezet.  

9. A beérkezett ajánlatok értékelése, az eljárás dokumentumainak megőrzése 
 

9.1. Az ajánlatok érvényességének és az eljárás eredményességének vizsgálatát a BCS végzi.  
 
9.2. Érvénytelen az ajánlat amennyiben 
 
a) az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt tartalmi követelményeknek nem 

felel meg, 
b)    ajánlattevő az ajánlati kötöttség ideje alatt módosítja, 
c)    az ajánlattételi határidő lejártát követően kerül benyújtásra, 
d)    az ajánlattevővel szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn 
 
9.3. Eredménytelen az eljárás amennyiben: 
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a) nem nyújtottak be ajánlatot, 
b) kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, 
c) egyik ajánlattevő sem tett megfelelő ajánlatot a rendelkezésre álló anyagi fedezet 

mértékére tekintettel, 
d) a beérkezett ajánlatok értéke alapján közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, 
e) ajánlatkérő indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítja 
 
9.4. Az eljárás eredményéről és a nyertes ajánlattevő személyéről a Polgármester dönt. (A 
döntéshozatali záradék mintáját a 2. függelék tartalmazza) 
 
9.5. A beszerzési eljárás valamennyi dokumentumainak megőrzéséről a BCS gondoskodik. 
 

10. Szerződéskötés, a szerződés módosítása 
 
10.1. Az eredményes beszerzési eljárás a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötéssel 
zárul, melyet a BCS kezdeményez. A beszerzési eljárást lezáró döntéshozatali záradék, az 
árajánlatkérés, a dokumentáció és az elfogadott ajánlat a szerződés (kötelezettségvállalás) 
elválaszthatatlan mellékletét képezi. A szerződések egy eredeti példányát a BCS tartja nyilván. 

 
10.2. A felek indokolt esetben módosíthatják a szerződést. A módosítás kezdeményezéséről 
minden esetben tájékoztatni kell a BCS-t. 
 
10.3. Nem módosítható a szerződés, amennyiben annak következtében - a szerződés értéke 
alapján, a Kbt. egybeszámítási szabályait is figyelembe véve - a Kbt. szerint kellene eljárni.  
 

11. A szerződések teljesítése, aktiválás 
 
11.1. A szerződések pénzügyi és fizikai teljesítését a BCS követi nyomon és továbbítja a 
bizonylatokat a számlák kifizetéséhez a gazdálkodás rendjének megfelelően.  
 
11.2. Építési beruházás tárgyú beszerzés esetében az ingatlan használatbavételét követően a 
BCS gondoskodik az aktiváláshoz és a számviteli elszámolásoz  valamint a 
vagyonnyilvántartásba való bejegyeztetéshez szükséges dokumentumok továbbításáról az 
illetékes osztály felé. 
 

12. Hatályba lépés 
 
Ez a Szabályzat 2012. december 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után 
megkezdett beszerzésekre, valamint az azok alapján megkötött szerződésekre kell alkalmazni. 

 
 

Ózd, 2012. november 22. 
 
 

Dr. Almási Csaba  
         jegyző 

          Fürjes Pál 
                         polgármester 
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1. függelék a Beszerzési Szabályzathoz 

 
 

BESZERZÉSEK NYILVÁNTARTÁSI LAPJA 
 
 
1. BESZERZÉS NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:  
 
2. BESZERZÉS MEGNEVEZÉSE, TÁRGYA, MENNYISÉGE, 

SZÁMSZERŰSÍTHETŐ ADATAI: 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
3. BESZERZÉS BECSÜLT ÉRTÉKE (nettó Ft): 
 
4.         KBT. HATÁLYA ALÁ TARTOZÁS VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYE: 
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

………………………………………….. 
           közbeszerzési felelős ellenjegyzése 

 
 
5.          KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT MEGJELÖLÉSE, MÉRTÉKE: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
6.         PÉNZÜGYI FEDEZET ELLENJEGYZÉSE: 
 
A rendelkezésre álló forrás meglétét és mértékét az alábbiak szerint igazolom: 
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

…………………………………………. 
                                                                                                    pénzügyi ellenjegyző 

Ózd Város Önkormányzata gazdálkodási 
jogköreinek gyakorlásának rendjéről szóló 

                                                                                                 hatályos utasítás szerinti személy 
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2. függelék a Beszerzési Szabályzathoz 
 

 
DÖNTÉSHOZATALI ZÁRADÉK 

 
 
 
BESZERZÉS NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:  
 
BESZERZÉS MEGNEVEZÉSE:  
 
AZ ELJÁRÁST LEZÁRÓ DÖNTÉS: 
 
A beszerzési eljárás eredményes. 
 
 

A nyertes ajánlattevő: ………………………………………………………….. 
 

Az ellenszolgáltatás összege: …………………………………………………… 
 
 

vagy 
 
 

 
Az eljárás a Beszerzési Szabályzat ……………. pontja  alapján eredménytelen. 
 
 

       
Kelt: 
 
 

______________________________ 
       
        Döntéshozó 
 
 

 
 
A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, a szerződés megköthető. 
 
 

.................................................................... 
                                                                                               pénzügyi ellenjegyző 

                                                                                                              Ózd Város Önkormányzata gazdálkodási  
              jogköreinek gyakorlásának rendjéről szóló  

                                                                                                               hatályos utasítás szerinti személy  
 

-.-.- 
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10.) napirend 
Javaslat Ózd Város Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének 

elfogadására 
 
Vitális István közli, az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és 
egybehangzóan elfogadta. 
 
Fazekas Zoltán: az előterjesztés felleltározza az önkormányzat vagyonát, illetve aktuális 
helyzetképet ad annak állapotáról, a jövőbeni sorsának terveiről. Kéri, szavazzanak. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
175/2012. (XI. 22.) határozata  

Ózd Város Önkormányzata közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 9.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat közép- és 
hosszú távú vagyongazdálkodási tervét a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 
A vagyongazdálkodási tervet befolyásoló, önkormányzati feladatellátás lényeges változása, 
illetve a feladatellátáshoz rendelkezésre álló pénzügyi forrás ismeretében a közép- és hosszú 
távú vagyongazdálkodási terv módosítására, a konkrét feladatok meghatározására vissza kell 
térni. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2013. június 30. 

-.-.- 
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1. melléklet a 175/2012. (XI.22.) határozathoz 

 

 
Ózd Város Önkormányzata 

3600 Ózd 
Városház tér 1. 

 
  

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

c 
 
 

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ  

VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 
 
 
 
 
 

Készült: 2012. november
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I. Bevezetés 
 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban Nvt.) 9.§ (1) 

bekezdése előírja a helyi önkormányzatok számára közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 

terv készítésének kötelezettségét. 

Az Alaptörvény 32. cikkének (6) bekezdése kimondja, hogy „a helyi önkormányzatok 

tulajdona köztulajdon, amely feladataik ellátását szolgálja” a 38. cikk (1) bekezdése szerint 

„Az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon 

kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a 

természeti erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek 

figyelembevétele.” 

Az önkormányzat vagyongazdálkodásának alapelvei – összhangban az Alaptörvénnyel, és 

a Nvt. 7. §-ban foglaltakkal – az alábbiak szerint határozhatóak meg: 

1. A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. 

2. A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 

3. Az önkormányzat feladata a vagyongazdálkodás keretében: 

3.1. Az elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükséglegek 

kielégítéséhez szükséges vagyonnak az önkormányzat mindenkori teherbíró 

képességéhez igazodó, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és 

költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, értéknövelő használata, 

hasznosítása, gyarapítása. 

3.2. A helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló 

vagyontárgyak elidegenítése. 

4. A helyi önkormányzat vállalkozási tevékenysége a kötelező feladatainak ellátását nem 

veszélyeztetheti. A helyi önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, 

amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

5. A nemzeti vagyont, annak értékét és változásait a tulajdonosi joggyakorló nyilvántartja. Az 

érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, 

jellegénél fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon 

elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási adatok – a 

minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat kivételével – nyilvánosak.  



 

 

58 
 

II. Az önkormányzati vagyonra vonatkozó általános előírások 
 
 

1. Az önkormányzat vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. 
 
A helyi önkormányzatok vagyonának besorolását az alábbi ábra szemlélteti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör 
gyakorlását szolgáló azon vagyonelemek, amelyet: 

a.) az Nvt. Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősít: 
aa) a helyi közutak és műtárgyaik, 
ab) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok, 
ac) a helyi önkormányzat tulajdonában álló – külön törvény rendelkezése alapján 

részére átadott – vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi 
közművek. 

b.) törvény, vagy a helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű vagyonnak minősít, 

c.) törvény, vagy a helyi önkormányzat rendelete korlátozottan forgalomképes 
vagyonelemként állapít meg. 

 

Nemzeti vagyon 

Állami vagyon Önkormányzati vagyon 

Törzsvagyon Üzleti vagyon 

Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes 

Kizárólagos önkormányzati 
tulajdonban álló vagyon 

Nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű  

nemzeti vagyon 
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1.1. A forgalomképtelen törzsvagyont az a.) és b.) pontban meghatározott vagyonelemek 

képezik. 
A forgalomképtelen törzsvagyonra vonatkozó korlátozások: 
a) nem idegeníthető el, 
b) vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön 

jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog, vagy 
ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított 
vezetékjog kivételével nem terhelhető meg, 

c) biztosítékul nem adható, 
d) azon osztott tulajdon nem létesíthető. 

 
1.2. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: 
a.) a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű, 
b.) a helyi önkormányzat tulajdonában álló, a helyi önkormányzat képviselő-testülete és 

szervei, továbbá a helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, 
költségvetési szerv elhelyezését, valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület, 
épületrész, 

c.) a helyi önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy 
parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló helyi önkormányzati 
tulajdonban lévő társasági részesedés.  

 
A korlátozottan forgalomképes törzsvagyonra vonatkozó fontosabb előírások: 
a) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni minősítés addig áll fenn, amíg az 

adott vagyontárgy közvetlenül önkormányzati feladat és hatáskör ellátását vagy 
a közhatalom gyakorlását szolgálja.  

b) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon önkormányzati hitelfelvétel és 
kötvénykibocsátás esetén annak fedezetéül nem szolgálhat, és kizárólag az 
állam, másik helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás részére 
idegeníthető el. 

c) A helyi önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságban 
fennálló, helyi önkormányzati társasági részesedés, vagy annak egy része az 
állam, helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás együtt vagy külön-
külön 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság részére nem pénzbeli 
vagyoni hozzájárulásként rendelkezésre bocsátható, vagy – ezen társaság részére 
– más jogcímen történő átruházás útján elidegeníthető.  

 
2. Az önkormányzati vagyon kezelése, hasznosítása: 
 
2.1. Vagyonkezelői jog – az Nvt-ben meghatározott kivétellel – vagyonkezelési szerződéssel 

jön létre. 
2.2. Az önkormányzati vagyon tekintetében – az Nvt-ben meghatározott kivétellel – 

vagyonkezelési szerződés: 
a) önkormányzati társulással,  
b) költségvetési szerv vagy önkormányzati intézménnyel,  
c) köztestülettel, 
d) az állam, a helyi önkormányzat, az a)-b) alpontban meghatározott szervezetek 

együtt vagy külön-külön 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel, 
e) a d) alpont szerinti gazdálkodó szervezet 100 %-os tulajdonában álló 

gazdálkodó szervezettel  
köthető, a vagyonkezelői jog kizárólag általuk gyakorolható.  
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2.3. Az önkormányzati vagyon tekintetében haszonélvezeti jogot alapító szerződés kizárólag 
csak az Nvt-ben meghatározott személyekkel, szervezetekkel köthető és a haszonélvezeti 
jog kizárólag általuk gyakorolható. 

 
2.4. A vagyonkezelési szerződés, valamint a haszonélvezeti jogot alapító szerződés 

versenyeztetés nélkül köthető. 
 
2.5. A vagyonkezelőt – ha jogszabály vagy a vagyonkezelési szerződés másként nem 

rendelkezik – megilletik a tulajdonos jogai és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – 
ideértve a számvitelről szóló törvény szerint könyvvezetési és beszámoló-készítési 
kötelezettséget is – azzal, hogy 
a)  a vagyont nem idegenítheti el, valamint – jogszabályon alapuló, továbbá az 

ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított 
használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a 
helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével – nem terhelheti meg, 

b)  a vagyont biztosítékul nem adhatja, 
c)  a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet, 
d)  a vagyonkezelői jogot harmadik személyre – az Nvt-ben foglalt kivétellel – nem 

ruházhatja át és nem terhelheti meg, valamint 
e)  polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást a 

vagyonkezelésében lévő nemzeti vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági 
eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra 
közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati 
joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okból alapított szolgalomhoz, továbbá a helyi 
önkormányzat javára alapított vezetékjoghoz történő hozzájárulást. 

 
2.6. Az önkormányzati vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes 

személlyel vagy átlátható szervezettel köthető. 
 
2.7. Az önkormányzati vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a 

közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható 
vagyonkezelésbe. 

 
2.8. A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a 

helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyont 
hasznosítani – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás 
értékarányosságával lehet.  

 
2.9. Mellőzhető a versenyeztetés abban az esetben, ha a hasznosítás 

a)  államháztartási körbe tartozó szervezet, 
b)  jogszabályban előírt állami vagy önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó 

szervezet, vagy 
c)  államháztartási körbe tartozó szervezet vagyonkezelésében lévő, az állam vagy a 

helyi önkormányzat tulajdonában álló lakások tekintetében a vagyonkezelő 
szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek javára történik.  

 
3. A nemzeti – önkormányzati – vagyon tulajdonjogának átruházása: 
3.1. A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a 

helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon 
tulajdonjogát átruházni – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, az 
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összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és 
ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.  

 
3.2. Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet 

részére lehet. 
 
3.3. Nemzeti vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvényben meghatározott 

esetekben és feltételekkel lehet. A nemzeti vagyonba tartozó leselejtezett tárgyi eszközt – 
amennyiben az a közfeladat ellátásához nem szükséges – a tulajdonosi joggyakorló 
ingyenesen átruházhatja. 

 
3.4. Amennyiben törvény a helyi önkormányzat feladatát más helyi önkormányzat 

feladataként vagy állami feladatként, illetve állami feladatot helyi önkormányzat 
feladataként állapít meg, a feladat ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges 
helyi önkormányzati, illetve állami vagyonnak a feladatot átvevő részére történő 
tulajdonba adása nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen történik. Ez a 
rendelkezés arra az esetre is vonatkozik, ha az állam vagy az önkormányzat a közfeladat 
részét képező feladatot ad át, és ennek a feladatnak az ellátását közvetlenül szolgáló és 
ahhoz szükséges vagyonelem tulajdonjoga kerül ingyenesen átruházásra.  

 
3.5. Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén – a lent 

ismertetett kivétellel – az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog 
illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a 
földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően 
illeti meg. 

 
3.6. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló törvényi szerinti volt állami (tanácsi) és önkormányzati bérlakások 
esetében az állam elővásárlási joga a lakásban élő 

a.) bérlő, 
b.) bérlőtárs, 
c.) társbérlő, 
d.) az a.)-c.) pontban felsoroltak hozzájárulásával, azok egyenes ági rokona, 

valamint örökbe fogadott gyermeke  
elővásárlási jogát követi, kivéve a kulturális örökség védelméről szóló 
törvényben megjelölt hatóság által gyakorolt elővásárlási jogot, amely 
megelőzi az a.)-d.) pont szerinti személyek elővásárlási jogát. 
 

3.7. Az állam elővásárlási jogára vonatkozó rendelkezését nem kell alkalmazni a törvényben, 
vagy helyi önkormányzat rendeletében a versenyeztetés értékhatáraként meghatározott 
értékhatár 20 %-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén. 

 
3.8. Az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv – amennyiben 

törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik – az 
átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog 
jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló 
szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-
e élni elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a 
szerződés személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a 
küldemény feladásának igazolt napjától kell számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő.  
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III. Ózd Város Önkormányzatának  
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

nemzeti vagyona 
 
 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező vagyonból nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősítette az 
alábbi vagyonelemeket: 
 
1. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó, 

közszolgáltatási tevékenységet ellátó gazdasági társaságokban fennálló részesedések 
 

Társaság neve Önkormányzati részesedés 
mértéke 

Névérték 
(e Ft) 

ÓZDINVEST Kft. 100% 15 660 

Ózdi Vízmű Kft. 100% 265 080 

Ózdi Távhő Kft. 100% 919 850 

 
2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó, 

műemlékként nyilvántartott ingatlanok 
 

Megnevezés Helyrajzi szám Cím 

Városi Művelődési Központ 
(Olvasó) ózdi 5266 Ózd, Gyár út 4. 

Épület (volt Kaszinó) ózdi 5267 Ózd, Gyár út 2. 

Városi Múzeum ózdi 5190/3 Ózd, Gyár út 10. 

 
3. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó, helyi 

építészeti védelem alá vonandó ingatlan  
 

Megnevezés Helyrajzi szám Cím 

Városi Könyvtár ózdi 5378 Ózd, Petőfi tér 1. 
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IV. Ózd Város Önkormányzatának vagyona 
 
 

1. Önkormányzati vagyon megoszlása ( 2011.12.31-i adatok alapján) 
 

Megnevezés Önkormányzati 
vagyon (eFt) 

Befektetett eszközök összesen 21 635 792 
 - forgalomképtelen befektetett eszköz 7 013 893 
 - korlátozottan forgalomképes befektetett eszköz 11 451 092 
 - forgalomképes befektetett eszköz 3 170 807 
Forgóeszközök összesen 1 448 557 
Eszközök összesen 23 084 349 

 

 
 

32,42%

52,93%

14,66%

Ózd Város Önkormányzata 
befektetett eszközeinek megoszlása forgalomképesség szempontjából

2011.XII.31 (%)

 - forgalomképtelen befektetett eszköz  - korlátozottan forgalomképes befektetett eszköz
 - forgalomképes befektetett eszköz
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Megnevezés Önkormányzati vagyon (eFt) 
2012.VI.30. 

Befektetett eszközök összesen 17 690 330 
Forgóeszközök összesen 2 369 957 
Eszközök összesen 20 060 287 

 
 

93,72%

6%

Ózd Város Önkormányzata vagyonának megoszlása 
2011.XII.31. (%)

Befektetett eszközök összesen Forgóeszközök
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88%

12%

Ózd Város Önkormányzata vagyonának megoszlása (%)
(2012. VI. 30.)

Befektetett eszközök összesen Forgóeszközök összesen
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Ózd Város Önkormányzata befektetett eszközeinek megoszlása 
kezelésbe/üzemeltetésre/vagyonkezelésbe adás alapján 

 
adatok e Ft-ban 

Megnevezés Intézmények és a 
Polgármesteri 

Hivatal kezelésében 
lévő eszközök 

Üzemeltetésre 
átadott befektetett 

eszközök 

Vagyonkezelésre 
átadott befektetett 

eszközök 

Befektetett 
eszközök nettó 
értéke összesen 

Immateriális javak 19 202 387 5 234 24 823 

Ingatlan és 
ingatlanokhoz 

kapcsolódó vagyoni 
értékű jogok 

12 816 693 2 140 925 4 507 566 19 465 184 

Gépek, 
berendezések, 
felszerelések 

278 044 24 970 100 956 403 970 

Járművek 116 402 466 674 117 542 

Képzőművészeti 
alkotások 

94 170 204 0 94 374 

Beruházások, 
felújítások 

337 480 0 0 337 480 

Befektetett 
pénzügyi eszközök 

1 192 419 0 0 1 192 419 

Összesen 14 854 410 2 166 952 4 614 430 21 635 792 
 

 
 

69%

10%

21%

Ózd Város Önkormányzata 
befektetett eszközeinek megoszlása használati jogcímek alapján

2011.XII.31. (%)

Intézmények és a PH kezelésében lévő Üzemeltetésre átadott Vagyonkezelésre átadott
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Az Önkormányzat eszközeinek forrása 66,3 %-ban a saját tőke.  
A hosszú lejáratú kötelezettségek év végi állománya 5.051.432 e Ft, a rövid lejáratú 
kötelezettségek mértéke 1.433.857 e Ft.  
2011. év végén a tartalékok összege 1.163.537 e Ft volt. 
 
 
2012.VI.30.-i állapot az alábbi lényeges változásokat mutatja: 
 
Az eszközállomány nettó értéke 3.024.062 e Ft-tal csökkent, melyet jelentősen befolyásoltak 
az alábbi vagyonmozgások: 

a) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. tv. az Ózd Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságot állami 
tűzoltósággá alakította, így a feladat ellátásához szükséges vagyon is átadásra került 
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére 2012. 
január 1-jével. Az átadás nettó 151.491 e Ft eszközcsökkenést eredményezett. 

 
b) A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az 

átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. tv. 
alapján a járó- és fekvőbeteg ellátás állami feladat lett, a feladat ellátásához 
szükséges ingatlanok 2012. május 1-jétől állami tulajdonba kerültek. Az Almási 
Balogh Pál Kórház átadása a Magyar Állam részére nettó 3.683.566 e Ft 
eszközcsökkenést eredményezett. 

 
 
2. Ingatlan vagyon (2011.12.31. statisztikából származó adatok alapján) 
 
Az önkormányzat ingatlan vagyonának nyilvántartása az Ingatlanvagyon-kataszterben 
történik. 
 
A nyilvántartás alapján önkormányzatunk 5632 db ingatlannal rendelkezik, 1126 ingatlan 
kivételével a tulajdoni hányad 1/1. 
 
Az ingatlanvagyon-kataszter szerinti nyilvántartási értéke bruttó 22.521.652 e Ft. 
 
A törzsvagyon 1968 ingatlanból áll, nyilvántartási értéke 18.807.451 e Ft. 
Ezen belül a forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozik: 
1676 ingatlan 8.895.753 e Ft nyilvántartási értékkel. 
 
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: 
292 ingatlan 9.911.698 e Ft értékkel. 
 
Az önkormányzat forgalomképes – üzleti - vagyona 3664 ingatlanból áll, az üzleti vagyon 
nyilvántartási értéke 3.714.201 e Ft. 
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Az önkormányzat vagyonának megoszlása ingatlan jelleg szerint: 
 

Megnevezés Bruttó érték 
(eFt) Terület 

  ha m2 fm km 

Zöldterület 361 626 137 1 735 - - 
Vizek, közcélú vízi létesítmények 5 047 - - 21 923 - 
Strand 134 416 4 927 - - 
Közlekedési területek (utak, járda, 
parkoló, hidak) 

5 032 599 170 2 548 - - 

Temetők 81 669 19 2 705 - - 
Lakóépületek 731 441 4 9 385 - - 
Oktatási, kulturális intézmények és 
sportlétesítmények ingatlanvagyon 

3 349 163 38 339 - - 

Szociális és egészségügyi 
intézmények ingatlanvagyon 

4 017 853 7 2591 - - 

Kereskedelmi, szolgáltató egységek 
ingatlanvagyon 

1 964 017 1 9 618 - - 

Üzemi és egyéb épületek, építmények 4 813 826 11 189 - - 
Víziközmű 192 487 - - - 161,736 
Csatornamű 288 996 - - 133 696 - 
Beépítetlen földterületek 1 548 512 1 384 4 977 - - 
 
 
Nagyobb értékű ingóságok: 
 
Forgalomképtelen képzőművészeti alkotás: 162.353,-e Ft 
 
Társasági részesedések:  
 
Belföldi részesedés nem pénzügyi vállalkozásban: Önkormányzatunk az alábbi gazdasági 
társaságokban lévő érdekeltségekkel rendelkezik, a III.1. pontban felsorolt kiemelt 
jelentőségű nemzeti vagyonba sorolt részesedéseken kívül (adatok névértéken, e Ft-ban):  
 
 

Társaság neve Önkormányzati 
részesedés mértéke 

Névérték 
(e Ft) 

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 100% 57 000 
Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 100% 4 000 
Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. 20,51% 13 727 
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Értékpapírok: 
 
Önkormányzatunk az alábbi forgalomképes értékpapírokkal rendelkezik (adatok 
névértéken, e Ft-ban): 
 

Észak-Magyarországi MÉH Nyrt. 165 db kötvény 1.650 eFt 
Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. 11794 db részvény 117.940 eFt 
BORSODVÍZ Zrt. 1 db részvény 100 eFt 
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V. A vagyont terhelő kötelezettségek, adósságállomány 
 

1. Hitelszerződések miatt az alábbi vagyonelemeket terheli jelzálogjog: 

1.1  Kölcsönszerződés: Ö-3400-2005-0188 

Alkotmány u. 5.                    5193 hrsz 

Vasvár u. 21.               7365/5/A/2 hrsz 

Vasvár u. 125.             7970/2/A/1 hrsz 

Zrínyi u. 5.                        8037/6  hrsz 

Bolyki főút 6.                     8612/4 hrsz 

 

1.2 Kölcsönszerződés: KBC-3400-2012-0284 

Árpád vezér út 25. fsz. 8130/A/35 hrsz 

Brassói út 1. 8631/2/A/4 hrsz 

Brassói út 1. 8631/2/A/8 hrsz 

Brassói út 1. 8631/2/A/11 hrsz 

Október 23. tér 1. 11172/B hrsz 

Szent István u. 12. 8415/107/A/77 hrsz 

Vasvár út 17. 7365/4/A/1 hrsz 

Vasvár út 27. fsz. 7365/6/A/1 hrsz 

Vasvár út 27. 1.em. 7365/6/A/2 hrsz 

Vasvár út 27. 1.em. 7365/6/A/3 hrsz 

Vasvár út 62. 7352 hrsz 

Vasvár út 67-69. 7903/A/193 hrsz 

Újváros tér 5. fsz./1 8414/49/A/1 hrsz 

Újváros tér 5. fsz./2 8414/49/A/2 hrsz 

Újváros tér 5. fsz./3 8414/49/A/3 hrsz 

Arló, Akácos u. 14. 2115 hrsz 

Mezőkövesd, Zsóri Fürdő 

       Labdarózsa u. 6. 7093/34 hrsz 

 

1.3 Hitelkeret szerződés:  KBC-3400-2011-0294 

Bolyki főút 13.              8379 hrsz 
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1.4 Hitelkeret szerződés:  KBC-3400-2012-0284 

 
Arló, Akácos u. 14. 2115 hrsz 

Mezőkövesd 7093/34 hrsz 

Ózd, Vasvár u. 60-62. 7352 hrsz 

Ózd, Vasvár u. 17. 7365/4/A/1 hrsz 

Ózd, Vasvár u. 27. 7365/6/A/1 hrsz 

Ózd, Vasvár u. 27. 7365/6/A/2 hrsz 

Ózd, Vasvár u. 27. 7365/6/A/3 hrsz 

Ózd, Vasvár u. 59-69. 7903/A/193 hrsz 

Ózd, Árpád vezér u. 25. 8130/A/35 hrsz 

Ózd, Újváros tér 5. 8414/49/A/1 hrsz 

Ózd, Újváros tér 5. 8414/49/A/2 hrsz 

Ózd, Újváros tér 5. 8414/49/A/3 hrsz 

Ózd, Szent István u. 12. 8415/107/A/77 hrsz 

Ózd, Brassói u. 1. 8631/2/A/4; 8631/2/A/8; 8631/2/A/11 hrsz 

Ózd, Október 23. tér 1. 11172/B hrsz 
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VI. Vagyonkimutatás 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet alapján 

2012.01.01. 
 

Adatok e Ft-ban 
Megnevezés 

FKS - forgalomképes 
FKT - forgalomképtelen 
KFK - korlátozottan forgalomképes 

Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet 
Ózdi Roma 
Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Ózd Város 
Önkormányzata 

(intézmények nélkül) 
Összesen 

FKS vagyoni értékű jogok 23 068 0 0 457 23 525 

FKS szellemi termékek 0 0 0 12 351 12 351 

0-ig FKS vagyoni értékű jogok 7 514 0 0 516 8 030 

0-ig FKS szellemi termékek 21 772 224 39 791 22 826 

FKS vagyoni értékű jogok ÉCS - 16 499 0 0 -682 - 17 181 

FKS szellemi termékek ÉCS - 21 772 - 224 - 39 - 9 574 - 31 609 

KFK földterület 14 885 0 0 59 097 73 982 

FKS földterület 5 812 0 0 0 5 812 

KFK telkek 0 0 0 4 531 4 531 

FKS telkek 0 11 0 1 101 1 112 

KFK épületek 379 764 0 0 1 162 740 1 542 504 

FKS épületek 18 755 6 784 0 48 580 74 119 

FKT építmények 0 0 0 281 182 281 182 



 

 

73 

73 

Megnevezés 
FKS - forgalomképes 
FKT - forgalomképtelen 
KFK - korlátozottan forgalomképes 

Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet 
Ózdi Roma 
Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Ózd Város 
Önkormányzata 

(intézmények nélkül) 
Összesen 

KFK építmények 9 815 0 0 68 375 78 190 

FKS építmények 522 0 0 42 930 43 452 

FKT ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű 
jogok 0 0 0 62 62 

0-ig KFK építmények 563 0 0 967 1 530 

0-ig leírt KFK ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni 
értékű jogok 1 882 0 0 0 1 882 

KFK épületek ÉCS - 56 420 0 0 - 123 537 - 179 95 

FKS épületek ÉCS - 3 574 - 2 600 0 - 6 099 - 12 273 

FKT építmények ÉCS 0 0 0 - 7 125 - 7 125 

KFK építmények ÉCS - 6 338 0 0 -4 490 - 10 828 

FKS építmények ÉCS - 67 0 0 - 743 - 810 

FKS számítástechnika 8 777 3 374 137 34 322 46 610 

FKS egyéb gép 36 385 411 0 1 100 37 896 

0-ig FKS számítástechnika 50 171 696 1 016 0 51 883 

0-ig FKS egyéb gép 12 254 656 0 258 13 168 

FKS számítástechnika ÉCS - 53 290 - 1 487 - 1 147 - 29 917 - 85 841 

FKS egyéb gép ÉCS - 41 748 - 756 0 - 278 - 42 782 

FKS járművek 16 485 0 0 0 16 485 
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Megnevezés 
FKS - forgalomképes 
FKT - forgalomképtelen 
KFK - korlátozottan forgalomképes 

Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet 
Ózdi Roma 
Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Ózd Város 
Önkormányzata 

(intézmények nélkül) 
Összesen 

0-ig FKS járművek 0 3 209 0 0 3 209 

FKS járművek ÉCS - 7 272 - 3 209 0 0 - 10 481 

BRUTTÓ ÉRTÉK 608 424 15 365 1 192 1 719 360 2 344 341 

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS - 206 980 - 8 277 - 1 186 - 182 446 - 398 889 

NETTÓ ÉRTÉK 401 444 7 088 6 1 536 914 1 945 452 
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Alsófokú Oktatási Intézmények vagyonkimutatása, megosztása 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény  

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet alapján 
2012.01.01 

 
Adatok e Ft-ban 

Megnevezés 

Alkotmány 
Úti 

Összevont 
Óvoda 

Városköz-
ponti 

Óvoda 

Béke      
Telepi       

Óvodák 

Árpád      
Vezér       
ÁMK 

SZIKSZI 

Petőfi úti  
Általános 
Iskola és 
Óvoda 

Vasvár Úti 
Általános      

Iskola 

Sajóvár-    
konyi    
ÁMK 

Apáczia 
Áltlános  
Iskola és 
Óvoda 

Újváros 
Téri 

Általános 
Iskola 

Csépány- 
Somsály  

ÁMK 

Bolyky 
Támás 

Általános 
Iskola 

Alsófokú  
Okt. Int. 
Gond-     

noksága 

Összesen 

KFK vagyoni értékű jogok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

KFK szellemi termékek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0-ig KFK vagyoni értékű jogok 0 0 0 1 200 600 900 1 800 1 069 600 1 200 600 900 0 8 869 

0-ig KFK szellemi termékek 28 0 0 16 929 4 541 982 924 4 121 469 1 329 196 1 371 33 30 923 

KFK vagyoni értékű jogok  ÉCS 0 0 0 1 200 600 900 1 800 1 069 600 1 200 600 900 0 8 869 

KFK szellemi termékek  ÉCS 28 0 0 16 929 4 541 982 924 4 121 469 1 329 196 1 371 33 30 923 

KFK földterület 2 595 18 708 13 429 11 791 14 173 5 500 30 046 5 101 2 561 17 924 4862 13 871 0 140 561 

KFK épületek 56 882 99 654 54 200 84 445 1 067 068 61 508 195 103 91 678 17 135 47 511 27 884 41 420 6 103 1 850 591 

KFK építmények 5 105 3 808 4 408 1 621 53 070 10 354 500 6 886 2 051 3 667 6 433 606 0 98 509 

O-ig leírt KFK épületek 0 0 0 0 0 543 0 0 0 0 0 0 0 543 

0-ig leírt KFK építmények 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 0 119 

KFK épületek  ÉCS 11 685 15 805 16 251 32 039 63 710 18 059 35 488 25 958 5 928 15 401 12 698 17 886 2 260 273 168 

KFK építmények  ÉCS 1 655 938 3 897 286 4 671 2 815 90 2 271 344 3 518 1 100 292 0 21 877 

KFK számítástechnika 947 1 124 1 355 2 767 7 414 1 070 5 750 6 490 961 1 770 2 124 1 410 150 33 332 

KFK egyéb gép 560 1 529 3 223 34 283 21 177 1 957 6 037 8 469 720 5 188 892 2 950 1 225 88 210 
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Megnevezés 

Alkotmány 
Úti 

Összevont 
Óvoda 

Városköz-
ponti 

Óvoda 

Béke      
Telepi       

Óvodák 

Árpád      
Vezér       
ÁMK 

SZIKSZI 

Petőfi úti  
Általános 
Iskola és 
Óvoda 

Vasvár Úti 
Általános      

Iskola 

Sajóvár-    
konyi    
ÁMK 

Apáczia 
Áltlános  
Iskola és 
Óvoda 

Újváros 
Téri 

Általános 
Iskola 

Csépány- 
Somsály  

ÁMK 

Bolyky 
Támás 

Általános 
Iskola 

Alsófokú  
Okt. Int. 
Gond-     

noksága 

Összesen 

0-ig leírt KFK számítástechnika 480 836 1 799 33 293 59 548 6 596 1 369 14 638 1 034 7 714 2 278 8 116 1 481 139 182 

O-ig leírt KFK gép 2 080 2 277 2 152 43 331 13 017 3 157 4 901 3 129 1 115 4 634 1 137 5 984 771 87 685 

KFK számitástech- nikai ÉCS 1 062 1 258 2 472 34 726 63 829 7 091 3 583 17 489 1 551 8 598 3 352 8 775 1 560 155 346 

O-ig leír KFK gép ÉCS 2 129 3 583 4 019 63 489 25 080 3 954 8 342 5 022 1 521 7 232 1 228 8 300 1 560 135 459 

KFK képzőmüv.alk. 0 0 75 0 0 0 67 000 82 0 0 0 0 0 67 157 

KFK járművek 0 0 0 4 000 0 0 0 0 1 663 0 0 0 0 5 663 

0-ig leírt KFK járművek 0 0 0 16 679 0 0 0 4 802 0 0 0 0 5 304 26 785 

KFK jármüvek ÉCS 0 0 0 20 199 0 0 0 4 802 669 0 0 0 5 304 30 974 

Üz.átadott KFK 0-ig leírt 
immateriális javak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 183 

Üz.átadott KFK immateriális  ÉCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 183 

Üz.átadott  KFK földterület 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 892 5 892 

Üz.átadott KFK épület 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 396 54 396 

Üz.átadott KFK építmény 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391 391 

Üz.átadott KFK épület ÉCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 868 26 868 

Üz.átadott KFK építmény ÉCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   197 197 

Üz.átadott 0-ig leírt KFK gép 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 740 3 740 

Üz. átadott KFK gép ÉCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 740 3 740 
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Megnevezés 

Alkotmány 
Úti 

Összevont 
Óvoda 

Városköz-
ponti 

Óvoda 

Béke      
Telepi       

Óvodák 

Árpád      
Vezér       
ÁMK 

SZIKSZI 

Petőfi úti  
Általános 
Iskola és 
Óvoda 

Vasvár Úti 
Általános      

Iskola 

Sajóvár-    
konyi    
ÁMK 

Apáczia 
Áltlános  
Iskola és 
Óvoda 

Újváros 
Téri 

Általános 
Iskola 

Csépány- 
Somsály  

ÁMK 

Bolyky 
Támás 

Általános 
Iskola 

Alsófokú  
Okt. Int. 
Gond-     

noksága 

Összesen 

BRUTTÓ ÉRTÉK 68 677 127 936 80 641 250 339 1 240 608 92 567 313 430 146 465 28 309 90 937 46 525 76 628 79 669 2 642 731 

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 16 559 21 584 26 639 168 868 162 431 33 801 50 227 60 732 11 082 37 278 19 174 37 524 41 705 687 604 

NETTÓ ÉRTÉK 52 118 106 352 54 002 81 471 1 078 177 58 766 263 203 85 733 17 227 53 659 27 351 39 104 37 964 1 955 127 
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VII. Hosszú távú vagyongazdálkodási célok, feladatok 
 

2011-2012. évben az Alaptörvény, az Nvt., és Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvény hatályba lépésével az önkormányzatok vagyongazdálkodásának alapja is 
jelentősen átalakult. A korábbi erős alkotmányos védelem helyett a feladat ellátáshoz 
kötöttséggel az önkormányzati vagyon egyfajta célvagyonná vált, amely a feladat- és 
hatáskörök telepítésének megváltoztatásával együtt „mozog”, azaz a feladat 
telepítésének megváltozásával a vagyoni helyzetben is jogszerű változás állhat be – 
anélkül, hogy ezzel bármilyen kártalanítási kötelezettség jelentkezne.  
 
A közigazgatásban, a közoktatásban, a közművelődés területén végbemenő 
strukturális változások még nem zárultak le, illetve ezek jogszabályi háttere nem 
végleges, így jelenleg ezek mindegyikében még jelentős szerepet tölt be az 
önkormányzat, birtokolja, működteti, fenntartja az ehhez kapcsolódó vagyont. A 
feladatellátásban már körvonalazódó, de pontosan még nem ismert, nem 
véglegesített változások a vagyongazdálkodást is nagymértékben befolyásolják, ezért 
a hosszú távú vagyongazdálkodási tervben csak általános célok, követelmények 
meghatározása tekinthető reálisnak: 
 
 Mind közép, mind hosszútávon biztosítani kell a vagyongazdálkodás 

alapelveinek betartását, a vagyongazdálkodás keretében elsődleges célként a 
közfeladatok ellátását kell szem előtt tartani. 

 Biztosítani kell a vagyonnal való felelős, költségtakarékos, rendeltetésszerű és 
átlátható gazdálkodás szervezeti feltételeit. 

 Az önkormányzat vagyongazdálkodásának követnie kell a változó 
feladatellátást, és illeszkednie kell az önkormányzat mindenkori teherbíró 
képességéhez. 

 Az önkormányzat vállalkozási tevékenysége, az ehhez kapcsolódó 
vagyongazdálkodás a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. 

 
Figyelembe véve a fenti általános célokat és követelményeket, továbbá az 
önkormányzat anyagi helyzete stabilizálásának szükségességét, a vagyongazdálkodás 
területén 15 éves távlatban az alábbiak betartása javasolt:  
 

 A törzsvagyon üzemeltetése, rendeltetésszerű használatának biztosítása érdekében 
az állagmegőrzésről folyamatosan gondoskodni kell, ennek érdekében a vagyon 
kezelőjének ütemezett, éves bontású – legalább 3 éves időtartamra szóló – 
karbantartási terv készítése javasolt. 

 Az ingatlanvagyon gyarapítása – új vagyontárgy szerzése, illetve meglévő 
vagyontárgyon értéknövelő beruházás megvalósítása – közfeladat ellátása 
érdekében csak a feladatellátás biztosításához feltétlenül szükséges mértékig, és a 
fenntartási költségek szinten tartásának, vagy csökkentésének figyelembe vételével 
történhet. 

 Nem közfeladat ellátásához kapcsolódó ingatlan, üzleti vagyon gyarapítása - új 
vagyontárgy szerzése, illetve meglévő vagyontárgyon értéknövelő beruházás 
megvalósítása – az önkormányzat kötelező feladatellátását nem veszélyeztető 
esetben, mértékben és csak akkor tehető meg, ha 
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- az illeszkedik a város közép és hosszú távú fejlesztési koncepciójához, 
- a város társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében elengedhetetlen, illetve az 

„önfenntartó önkormányzat” megteremtéséhez szükséges.  
 

 Az üzleti vagyon fenntartásának, hasznosításának, üzemeltetésének 
költséghatékonyságát rendszeresen, de legalább évenként felül kell vizsgálni. 
Amennyiben ezen vagyonelemek gazdaságos fenntartása nem biztosítható, azok 
hosszú távú bérbeadására vagy elidegenítésére vonatkozó intézkedés megtétele 
javasolt. 

 A funkció nélküli üzleti vagyon esetében szintén javasolt a bérbeadás vagy az 
elidegenítés, kivéve, ha annak hasznosítására a hosszú távú fenntarthatóság 
szempontjait figyelembe vevő fejlesztési koncepciót dolgoz ki az önkormányzat. 

 
 

VIII. Középtávú – 5 éves – vagyongazdálkodási célok, feladatok 
 

Ingatlangazdálkodás 
 

1. Az önkormányzat feladatellátását szolgáló ingatlanvagyonnal kapcsolatos 
elképzelések  
(A feladatellátást végző, illetve felügyelő szervezetek által összeállított részanyagok) 
 
 
1.1. Óvodai és bölcsődei ellátás 
 

Az óvodai és bölcsődei ellátás továbbra is a helyi önkormányzatok kötelező feladatát 
képezi. Ezen feladatok biztosítását szolgáló ingatlanvagyonra vonatkozó középtávú 
felújítási terveket az 1. melléklet tartalmazza, melyek többségének megvalósításához 
szükséges fedezet biztosításához pályázati lehetőségek keresése, kihasználása célszerű 
és indokolt, figyelembe véve az önkormányzat teherbíró képességét.  
 
A Nemzetőr Úti Tagóvoda óvodafejlesztésre elnyert pályázatának keretében 
kapacitásbővítés céljából új épületrész kerül megépítésre, melyben új csoportszobák 
és tornaszoba kerül kialakításra, továbbá az intézmény udvarának, játszóudvarának 
akadálymentes felújítása, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően 
előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkolóférőhely létesítése. 
A Katona József Úti Óvoda vonatkozásában fűtéskorszerűsítésről szóló energetikai 
pályázati lehetőség kihasználása van tervbe véve (várhatóan 2012. november-
december időszakban nyílik meg a pályázati lehetőség). 

 
1.2. Szociális ellátások 
 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokat az Ózd 
Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) által alapított és fenntartott 
Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ és a Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény 
intézményi egységei biztosítják. 
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1.2.1. Szociális alapszolgáltatás keretében nyújtott ellátások az alábbi telephelyeken 

működnek: 
 

Étkeztetés és Házi segítségnyújtás Ózd, Bolyki főút 15., 
Családsegítés Ózd, Petőfi út 10.,  
Támogató szolgálat Ózd, Szent István út 10., 
Idősek nappali ellátása - Idősek Klubja Ózd, Bolyki főút 15., 
Szenvedélybetegek közösségi ellátása,  
Szenvedélybetegek nappali intézménye és 
Nappali melegedő Ózd, József Attila út 3.  
szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlanokban.  

A szociális alapszolgáltatások telephelyei tekintetében az alábbiak állapíthatók meg: 
Ózd Város Önkormányzata az ÉMOP-3.1.1/A-2F-2009-0001. számú, szociális város-
rehabilitációt célzó nyertes  pályázata keretében az Ózd, Bolyki főút 15. szám alatt 
működő szolgáltatások - Étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Idősek nappali ellátása – 
számára teljes körűen felújította a telephelyet, egyidejűleg kialakítva az 
akadálymentes igénybe vételének lehetőségét. Erre figyelemmel az elkövetkező 
években csak az állagmegóvást biztosító karbantartási munkálatokat kell elvégezni.  
 
A Családsegítés vonatkozásában az Ózd, Petőfi út 10. szám alatti ingatlanban  teljes 
körű külső és belső felújításra, energetikai korszerűsítésre, és az akadálymentes 
igénybe vétel lehetőségének kialakítására van szükség. Gondot jelent, hogy az épület 
műszaki paraméterei nem teszik lehetővé az épület bővítését annak ellenére, hogy a 
jogszabályi előírások teljesítése és a jelentős ügyfélforgalom ezt szükségessé teszi. 
Mindezek megvalósítása érdekében – tekintettel a jelentős forrásigényre – 
elsődlegesen pályázati forrás lehetőségének folyamatos vizsgálata szükséges. 
Felvetődik továbbá a Családsegítés új telephelyen történő működtetése, amelyhez a 
kialakítás költségeit elsődlegesen ugyancsak pályázati forrásból kellene fedezni. 
 
A szenvedélybeteg és hajléktalan személyek számára ellátást nyújtó szolgáltatás és 
intézményi egységek telephelyeinek helyt adó Ózd, József Attila út 3. szám alatti 
ingatlanban pályázati pénzeszközből 2000-ben kerültek kialakításra a személyes 
gondoskodás tárgyi feltételei. A hajléktalan, otthontalan  személyek számára a 
Nappali melegedő biztosít napközben kulturált, fűtött tartózkodási helyet, 
tisztálkodási lehetőséget,  míg a Szenvedélybetegek nappali intézménye a rászorulók 
számára nyújt szakmai segítséget, terápiás foglalkoztatással integrálva a szermentes 
életmód kialakításához és megtartásához, valamint prevenciós tevékenységet folytat.  
 
Az elmúlt évtizedben az ingatlanon az állagmegóvást szolgáló karbantartási munkák 
elvégzése teljesült. A gazdaságosabb működtetés érdekében kiemelkedően fontos 
volna – a közel 600 nm alapterületű – épület energetikai korszerűsítése a nyílászárók 
cseréjével, külső hőszigeteléssel, a födém szigetelésével. Ennek megvalósítása – a 
szükséges forrás nagyságára tekintettel – pályázati forrásból lehetséges, ennek 
hiányában a korszerűsítés szakaszolva történő kivitelezése célszerű. 
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1.2.2. Szakosított szociális ellátások az alábbi telephelyeken működnek: 
 
Szent István úti egység Ózd, Szent István út 10., 
Bulcsú úti egység Ózd, Bulcsú út 1.,  
Szabolcs közi egység Ózd, Szabolcs köz 15.,  
Átmeneti Szállás Ózd, Óvoda út 13.,  
Éjjeli menedékhely Ózd, Óvoda út 13.  
szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlanokban.  
 
A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások közül az idősek tartós 
bentlakást nyújtó, ápolást-gondozást biztosító ellátási forma működik az Ózd, Szent 
István út 10., Bulcsú út 1. és a  Szabolcs köz 15. szám alatt. Az épületek korábban 
óvodai, bölcsődei ellátás színterei voltak. Ebből adódóan – a karbantartási 
munkálatokon túl - már ez idáig is történt átalakítás az ingatlanokban, de az 
akadálymentes igénybe vétel lehetősége a Bulcsú úti és a Szabolcs közi egységben 
csak „hernyótalpas lépcsőfeljáróval” biztosított. Erre figyelemmel mindkét épületet 
személyi felvonóval kellene ellátni. Ezen túlmenően mindkét épületben teljes körű 
külső és belső felújítást, energetikai korszerűsítést kell tervezni. Jelentős gondot okoz 
az, hogy a Bulcsú úti egységben 34-ről 22-re kellene csökkenteni a férőhelyek 
számát, mert az épület műszaki paraméterei a hatályos jogszabályok alapján (6 
nm/fő) jelenleg csak 22 fő ellátására biztosítanak lehetőséget. Oly módon kellene 
átalakítani, illetve kibővíteni az épületet, hogy 2012. december 31-ig biztosított 
legyen a jelenlegi 34 fő időskorú személy ellátása, ugyanis eddig az időpontig 
rendelkezik az intézményi egység ideiglenes működési engedéllyel. A leírtak 
megvalósítása – és az épület teljes körű felújítása és korszerűsítése – érdekében a 
Társulás 2012. áprilisában TIOP-3.4.2-11/1-2012-0030 kódszámmal pályázatot 
nyújtott be, amely június hónaptól elbírálásra vár.  
 
A Szent István úti egység épületének energetikai korszerűsítésére – nyílászárók 
cseréjére, falak, födém szigetelésére –, valamint épületgépészeti és közműfelújításra 
volna szükség évenként szakaszosan kivitelezve. 
 
A hajléktalanok ellátását biztosító Átmeneti Szállás épülete közel 120 éves. 
Fennállása óta teljes körű felújítás nem volt az épületen. A nyílászárók – pályázati 
forrásból – kicserélésre kerültek, és kisebb átalakítások történtek a funkció ellátása 
érdekében, valamint az állagmegóvás céljából a karbantartási munkák mindig időben 
elvégzésre kerültek. Mindezek azonban nem helyettesítik az épületgépészeti és 
közművek teljes körű felújítását. Évtizedes gondot jelent az épület vizesedése, e 
miatti salétromosodása, amelyet szintén hatékony beavatkozással meg kellene 
szüntetni. A vizesedést kivéve a fent leírt felújítási igények mondhatók el az Éjjeli 
menedékhely épületének tekintetében is. 
 
 
 
 
 



 

 

82 

1.2.3. Gyermekjóléti ellátások 
 
A Társulás gyermekjóléti alapellátás keretében gyermekjóléti szolgálatot és 
gyermekjóléti központot tart fenn. Gyermekek átmeneti ellátása érdekében családok 
és gyermekek átmeneti otthonát, a gyermekek napközbeni ellátására bölcsődét 
működtet. A felsorolt ellátásokat a Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény intézményi 
egységei biztosítják. 
 
A gyermekjóléti alapszolgáltatás keretében nyújtott ellátások az alábbi telephelyeken 
működnek: 
 
Gyermekjóléti szolgálat és Gyermekjóléti Központ Ózd, Petőfi út 10., 
Katona József úti Bölcsőde Ózd, Katona József út 1., 
Gyermekek Átmeneti Otthona Ózd, Lehel vezér út 1., 
Családok Átmeneti Otthona Ózd, Rombauer tér 1. 
szám alatti önkormányzati ingatlanokban. 
 
Az Ózd, Petőfi út 10. szám alatti épület tekintetében teljes körű külső és belső 
felújításra, energetikai korszerűsítésre, és az akadálymentes igénybe vétel 
lehetőségének kialakítására van szükség. Gondot jelent, hogy az épület műszaki 
paraméterei nem teszik lehetővé az épület bővítését annak ellenére, hogy a 
jogszabályi előírások teljesítése és a jelentős ügyfélforgalom ezt évek óta indokolttá 
teszik. Mindezek megvalósítása érdekében – tekintettel a jelentős forrásigényre – 
elsődlegesen pályázati forrás lehetőségének folyamatos vizsgálata szükséges. 
Fölvetődik a Gyermekjóléti szolgálat új telephelyen történő működtetése, amelyhez a 
kialakítás költségeit elsődlegesen ugyancsak pályázati forrásból kellene fedezni.  
 
A gyermekek napközbeni ellátását az Ózdi Kistérség lakossága részére a Katona 
József úti bölcsőde biztosítja. 
A bölcsőde épülete energetikai korszerűsítése indokolt nyílászárók cseréjével, a falak 
és a födém szigetelésével. Biztosítani kellene az épület akadálymentesítését.  
A Gyermekek Átmeneti Otthonában nyílászárók cseréje és a vizesblokkok felújítása 
szükséges, egyéb tekintetben az épületrész állaga jelenleg egyéb felújítást nem, csak a 
karbantartási munkálatok további rendszeres elvégzését indokolja. 
 
A Családok Átmeneti Otthona működésének helyet adó Ózd, Rombauer tér 1. szám 
alatti épület sem műszaki paramétereiben, sem állagában nem felel meg a jogszabályi 
előírásoknak. Amennyiben soron kívül a teljes körű felújítás nem valósul meg, az 
épület rövid időn belül életveszélyessé válik. Erre tekintettel a teljes körű felújítás 
2013-ban már halaszthatatlannak tűnik – amely összértéke kb. 100-120 M Ft  –, vagy 
új telephely kialakítása válik szükségessé. 
 
 
1.3. Egészségügyi alapellátás  
 
Ózd Város Önkormányzata kötelező feladatai körében szervezi, illetve biztosítja az 
egészségügyi alapellátás szolgáltatásait.  
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Felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő, és védőnői tanácsadó működik 
az/a 
Alkotmány út 3., 
Lehel vezér út 16., 
Mekcsey út 199., 
Nemzetőr út 19., 
Újváros tér 6.                                                       
szám alatti ingatlanban. 
 
Felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő működik a 
Csépányi út 129., és a 
Damjanich út 16.                                                                                                                               
szám alatti ingatlanban. 
 
Védőnői tanácsadó működik a 
Csépányi út 121., és a 
Rozsnyói út 15. 
szám alatti ingatlanban. 
Az ingatlanokban kialakított orvosi rendelőket az Önkormányzat ingyenes 
használatba adta az adott épületben praktizáló vállalkozó magánorvosnak, aki ennek 
alapján fenntartja és üzemelteti az orvosi rendelőt. A védőnői tanácsadó helyiségek 
üzemeltetését – havi díjazás ellenében – az Ózdinvest Kft. végzi. A felnőtt háziorvosi 
és házi gyermekorvosi rendelő tekintetében – az Önkormányzat által a vállalkozó 
magánorvosokkal kötött Feladatátadási szerződés 4.a. melléklete szerint – az 
Önkormányzatnak kell gondoskodni az alábbi felújítási munkák elvégzéséről: 
 
 épületének külső homlokzatáról, a tető felújításáról (kisebb javítást is beleértve), 

lapos tető esetében annak szigeteléséről, kémény kialakításáról, átrakásáról, 
 központi berendezésekről, központi fűtés és melegvíz szolgáltató berendezéséről, 

az összes szerelvényről, vezetékről (beleértve a vízmelegítőt, ennek cseréjét, 
nyílászárók cseréjét, padozat teljes cseréje, szükség esetén az épület külső vagy 
belső vakolása, javítása), 

 víz-, gázvezetékről és csatornáról a hozzátartozó szerelvényekkel együtt, 
 a helyiségekben lévő vezetékszakaszról az első elzáró szelvényig (általában 

sarok- vagy csempe szelepig, illetve a szifonig). 
 
A karbantartási munkákat, amelyeket a vállalkozó magánorvos köteles elvégezni 
az általa ingyenesen használt rendelőben, a hivatkozott Feladatátadási szerződés 4.b. 
melléklete részletezi. 
 
A fentiek értelmében a pályázati és önkormányzati források függvényében az 
Önkormányzat 2010-től folyamatosan újította fel a háziorvosi rendelőket és védőnői 
tanácsadókat. 
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2010-ben új védőnői tanácsadó került kialakításra a Csépányi út 121. szám alatti 
önkormányzati ingatlanban, egyidejűleg a Csépányi úti rendelőkben a 
legszükségesebb felújítási munkák is elvégzésre kerültek. 2011-ben az Alkotmány úti 
védőnői tanácsadó került felújításra és akadálymentesítésre, a felnőtt és a házi 
gyermekorvosi rendelők váróival, közös helyiségeivel és vizesblokkjaival együtt. 
2012-ben a Rozsnyói út 15. szám alatti ingatlanban új védőnői tanácsadó 
kialakítására került sor, az ugyanitt működő felnőtt háziorvosi rendelő felújításával 
együtt. Mindezeket az önkormányzat saját forrásból finanszírozta. Pályázati forrásból 
– önerő vállalása mellett - valósult meg 2011-ben a Lehel vezér úti rendelők és 
védőnői tanácsadó teljes körű külső és belső felújítása és akadálymentesítése. 
Jelenleg folyamatban van minisztériumi és önkormányzati forrásból az Újváros téri 
háziorvosi rendelők és tanácsadó helyiség teljes körű külső és belső felújítása és 
akadálymentesítése. Ugyancsak folyamatban van a Nemzetőr úti háziorvosi rendelők 
és tanácsadó helyiségek felújítása első szakaszának kivitelezése, amely keretében sor 
kerül a nyílászárók teljes cseréje, a külső homlokzat szigetelése újravakolással együtt, 
és a fűtési rendszer korszerűsítése. Ennek kivitelezése önkormányzati forrásból 
valósul meg. 
 

A vagyongazdálkodás körében az alábbi rendelők és védőnői tanácsadók 
felújítását kell tervezni 2013-2017. évekre. 

 
 A Mekcsey úti háziorvosi rendelők helyiségeinek teljes körű felújítása, fűtés- és 
energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése és új, a jogszabályi előírásoknak 
megfelelő védőnői tanácsadó kialakítása a Mekcsey út 199. szám alatti volt szolgálati 
lakásban. A megvalósítás érdekében 2012. évben pályázat benyújtására kerül sor.  
 
Amennyiben a pályázat nem részesül támogatásban, a jelenlegi ingatlanban a 
fűtéskorszerűsítést, nyílászárók cseréjét és a védőnői tanácsadó helyiségeinek 
átalakítását 2013-évben soron kívül el kell végezni.  Az új védőnői tanácsadó 
kialakítására, ezzel együtt a háziorvosi rendelők akadálymentesítésére folyamatosan 
pályázatot kell benyújtani. Sikertelenség esetén szakaszosan – 2014-2017-között – 
kell a munkálatokat elvégezni. 
 
A Csépányi úti felnőtt és házi gyermekorvosi rendelők helyiségeinek teljes körű 
felújítása, fűtés- és energetikai korszerűsítése és akadálymentesítése szükséges.  
 Első szakaszban, 2013-ban az akadálymentesítést, valamint a víz és 

szennyvízhálózat felújítását,  
 második szakaszban, 2014-2015-ben az energetikai korszerűsítést, 
 harmadik szakaszban, 2016-2017-ben a tetőfelújítást 

szükséges elvégezni. 
 
A Nemzetőr úti rendelő felújításának második szakaszát – a háziorvosi rendelők és a 
védőnői tanácsadó helyiségek átalakítását a jogszabályi megfelelés és az 
akadálymentes igénybevétel érdekében – 2013. évben kellene elvégezni. 
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A Csépányi úti védőnői tanácsadó kialakítása során forráshiány miatt nem került sor a 
nyílászárók cseréjére, amelyet legkésőbb 2017-ig végre kellene hajtani. A Rozsnyói 
úti védőnői tanácsadó vonatkozásában – tekintettel arra, hogy 2012-ben került 
kialakításra – csak az állagmegóvást célzó karbantartási munkák elvégzése szükséges 
a következő öt évben. 
 
Fentiekhez hasonlóan folyamatos állagmegóvást kell biztosítani a Lehel vezér út 16., 
Damjanich út 16., Alkotmány út 3. és az Újváros tér 6. szám alatti ingatlanokban.  
 
Fogászat  
 
Az Ózd, Október 23. tér 1. I. emeletén működő fogászati szakrendelők 2007-ben 
kerültek kialakításra, ezek esetében egyrészt az állagmegóvást biztosító karbantartási 
munkákat kell elvégezni, továbbá energetikai korszerűsítés keretében a nyílászárók 
cseréje válik szükségessé. Az iskolafogászatnak helyt adó rendelő 2011-ben került 
kialakításra, itt is csak az állagmegóvást biztosító karbantartási munkák elvégzése 
szükséges az elkövetkező öt évben. 
 
 
 
 

2. Ivóvíz és szennyvíz szolgáltatás, települési szilárd hulladékok kezelése 
 
Az egészséges ivóvízellátás jelenleg az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Ózdi 
Víz- és Csatornamű Kft. közüzemi szolgáltatásával kerül biztosításra. 
Az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. az Önkormányzat tulajdonában lévő - 2011.XII.31-i 
vagyonértékek alapján - 580 M Ft értékű víziközmű vagyonból 460 M Ft értékűt 2008. 
január 1-től vagyonkezelési és 120 M Ft értékűt üzemeltetési szerződés alapján működteti. 
2013. január 1-től az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatás ellátása Bér-üzemeltetési szerződés 
keretében fog történni a BORSODVÍZ Zrt által. 
 
 2.1. Szennyvízelvezetés és tisztítás 
 

A Környezet és Energia Operatív Program „Egészséges és tiszta település prioritási 
tengelyén” lévő „Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukció” 
(KEOP- 1.2.0.) keretén belül nyílt lehetőség a „Szennyvízelvezetés és tisztítás 
fejlesztése Ózd városban” című projekt megvalósításának támogatására. 
A projekt elsődleges célja, hogy a városban megfelelő szennyvízelvezetést és 
tisztítást biztosítson, összhangban a nemzeti és EU-s jogszabályi 
kötelezettségekkel. A csatornahálózat bővítésének köre Ózd belterületén lévő, a 
csatornahálózathoz még nem csatlakoztatott területek bekötésére és a város 
közigazgatási határain belül található egyes városrészek elválasztott rendszerben 
történő csatornázására, a meglévő hálózat egyes elemeinek rekonstrukciójára 
vonatkozik. 
 
A projekt keretében kiépülnek az eddig csatornázatlan területeken a helyi 
gyűjtőrendszerek, nyomóvezetékek és a hozzátartozó átemelők. A beruházás 
keretein belül technológiai fejlesztéssel alkalmassá teszik a meglévő 
szennyvíztelepet a nagyobb hatásfokú, tápanyag-eltávolítást is megvalósító 
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biológiai tisztításra. Ezáltal a befogadó felszíni víz vízminőségi állapota javulni 
fog. A projekt fontos célja, hogy a jövőben a szennyvíztelepen keletkező fölös 
iszap kezelésére korszerű és gazdaságos iszapkezelési eljárás valósuljon meg. A 
projekt megvalósulása hozzájárul a szennyvíztisztítási tevékenységek 
környezetterhelő hatásainak minimalizálásához, a környezetszennyezés 
megelőzéséhez és ezáltal biztosítja a környezet védelmét. 
 
Ózd város szennyvízelvezető hálózata elemeinek jelenlegi rendszere az 1970-es 
évek szintjén maradt. 
A központi lakásépítési programhoz kapcsolódóan megvalósított csatornaépítési 
koncepció szerint a belvárosi területeket és a tömblakások alkotta lakótelepeket 
szinte teljes csatornázottság jellemzi, míg a családi házas övezetek és a periférikus 
lakótelepek általában nincsenek a szennyvízcsatorna hálózatra kötve. 
A jelenlegi állapot szerint az agglomeráció csatornázottsága 60 %-os, ami az 
ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások 93 %-os arányához képest nagyon elmarad a 
kívánatostól. A meglévő csatornaszakaszon rekonstrukciós munkák is szükségessé 
váltak, mivel a hálózat cca. 20%-a falazott szerkezetű, tehát a vízzárási 
követelményeknek nem felel meg. 
 
A tervezett csatornahálózat 
A tervezett csatornahálózat elválasztott rendszerű gravitációs hálózat, a 
mélypontokon átemelőkkel, nyomóvezetékekkel. A tervezett gravitációs hálózat 
műanyag csatorna csövekből készül DN 200-300 mm átmérőkkel. (A főgyűjtők 
Ózdon már megépültek.) A gravitációs hálózattal egy időben épülnek ki a házi 
bekötő vezetékek DN 150 mm átmérővel, minden ingatlanhoz. 
 
A bekötővezetékek csőre vagy aknára kötnek, illetve tisztítóidomra csatlakozva 
épülnek ki. Az alaphálózatra iránytörésekbe és magassági törésbe illetve 
csatornacsatlakozásokhoz, valamint – legfeljebb - 100 m-ként betonaknákat, 40-50 
m-ként tisztítóidomokat terveztünk. A tervezett esések 2 és 50 ‰ között változnak. 
Az átemelők kútsüllyesztéssel épített vízzáró aknaelemek, 1+1 db 
búvárszivattyúval. A nyomóvezetékek műanyag nyomócsövek.  
 
A projektben, a csatornaépítés mellett a rekonstrukciós feladatokat is meg kell 
oldani, amelyeknek az alábbi jellemzői vannak: 60/90 beton gravitációs szennyvíz 
főgyűjtő átépítése a szennyvíztisztító telep és a Dózsa György út között. Az 
átépítés a bújtató átépítésével együtt értendő. 
 
A tervezett szennyvíztisztító telep létesítményei a következők:  
- Szippantott szennyvíz fogadó 
- Átemelő akna 
- Gépi rács, megkerülő kézi ráccsal, 
- Homok- és olajfogó, homokvíztelenítő 
- SBR medencék (három párhuzamos sorral) 
- Fertőtlenítő 
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- Tisztított szennyvíz átemelő akna 
- Gravitációs sűrítő 
- Iszapvíztelenítő centrifuga 
- Szolár szárító 
 
A projekt befejezésének végső határideje: 2014. február.  
 
2.2.  Városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer 
 
A város és vonzáskörzetének ivóvíz ellátásához szükséges ivóvízmennyiség az 
Észak-magyarországi Regionális Vízművek Rt. (ÉRV ZRt.) üzemeltetésében lévő 
állami tulajdonú Borsodi Regionális Vízmű-rendszer nyugati övezetéből kerül 
biztosításra. 
 
Vízminőség: az átvett víz megfelelő minőséggel kerül a települési ellátó hálózatba. 
A túl nagy vezetékátmérők miatt a hálózatban azonban lassú vízmozgások, 
esetenként pangó terek alakulnak ki. 
 
A jelenlegi ivóvízellátó rendszerben az átvett vízmennyiséget az alapnyomású 
ivóvíz hálózati rendszeren, valamint a magasabb fekvésű területeken a kiépített 
magas nyomású hálózati rendszereken jut el a fogyasztóhoz. 
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Fejlesztendő területek: 
-  Jelenlegi ivóvízhálózatunkban nagy százalékban találhatók acél, öntöttvas, és 

azbesztcement csövek is, ezek állapota rendkívül rossz, amit a csőtörések nagy 
száma igazol. A csővezetékek cseréje esetén a vízveszteség jelentősen csökken. 

-  A gépházakban beépített szivattyúk cseréjével az üzemeltetési költségek 
jelentősen csökkenthetők.  

-  Az eredeti kiépítésben a szükséges szakaszolási lehetőségek nem szerepelnek, 
illetve a jelenlegi szakaszoló tolózárak működésképtelenek.  

-  Új mérőszakaszok kiépítésével, régiek felújításával a csőtörések, szivárgások 
helye könnyen behatárolható, ami csökkenti a kizárások idejét, nagyságát és a 
vízveszteséget. Egy modern üzemirányítási rendszer kiépítésével a csőtörések 
azonnal észlelhetők, helyük behatárolható, az azonnali beavatkozással a 
veszteségek csökkenthetők. A biztonságos üzemeltetéshez szükséges eszközök 
beszerzése elengedhetetlen, használatukkal karbantartási költségcsökkenés 
várható. 

 
Ózd Város Önkormányzata 2008. szeptember 30-án a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség által kijelölt Közreműködő Szervezethez SH 3/13 azonosító számon a 
Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében meghirdetett pályázaton az 
„Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és 
fenntartható irányítása” tárgyban Projekttervezetet nyújtott be.  
A projekt előkészítéséhez Projekt Előkészítő Megállapodást kötöttek, a Svájci-
Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) 
Korm. rendelet értelmében. Az említett Hozzájárulás igényléséhez 
projekttervezetet benyújtó Kedvezményezett, a projektje előkészítéséhez a Projekt 
Előkészítési Alap terhére támogatást igényelt, melyet a Svájc és Magyarország 
között 2009. április 16-án megkötött, a Projekt Előkészítési Alap felhasználásának 
kereteit rögzítő Megállapodás, valamint a Projekt Előkészítési Megállapodásban 
szabályoztak a felek, melyben a Kedveszményezett számára az Ózdi Vízmű Kft. 
vízhálózatára kiterjedő szivárgásvizsgálat és hidraulikai modellezés elvégzése lett 
meghatározva.  
 
A projekt céljai: csökkenő üzemelési költségek, korszerű üzemirányítás 
kiépítése és növekvő víztározási potenciál (mely csökkenti a vízhiányos állapot 
kialakulásának kockázatát).  
 
A szolgáltatási veszteség jelentős részben az azbesztcement anyagú 
vízhálózatokon keletkezik, így ezen vezetékek rekonstrukciója különösen 
indokolt. 
 
A projekt másik fontos eleme, többek között az ivóvízzel el nem látott területek 
közművesítése. A város ivóvízhálózatának kiépítettsége jelenleg 98 %-os. Több 
utcában azonban nincs kiépített vízvezeték, ill. több fogyasztó rendezetlen 
körülmények között, ellenőrizhetetlen nyomvonalakon haladó vezetékeken 
keresztül kap vizet a városi hálózatról. Összességében 4185 fm hosszú vízhálózat 
bővítés kb. 100-150 ház vízellátását érinti.  
 
 
 



 

 

89 

 
A pályázat pozitív elbírálás alá esett, így 2010. novemberében a megállapodás 
aláírásra került, 2012. november 5-ével a kiviteli tervek már rendelkezésre 
állnak. 
A projekt tervezett befejezésének határideje: 2015. november 10. 
 
2.3. Települési szilárd hulladékok kezelése 
 
A települési szilárd hulladékok begyűjtését, elszállítását, kezelését közüzemi 
szerződés alapján az önkormányzat kisebbségi részesedésével rendelkező Ózdi 
Hulladékgazdálkodási Kft. végzi. 
 
 

3. Közlekedési infrastruktúra, közművek 
 
A helyi közutak, közterületek fenntartása a Város- és Sportlétesítmény- Üzemeltető 
Intézmény feladata. 
 
Az önkormányzati tulajdonú utak hossza mintegy 303 km, melyből kb. 126 km 
kiépítettnek, míg 177 km kiépítetlennek minősül. A kiépített utak döntő többségben Ózd 
város lakott területein találhatók. Műszaki állapot szerint különböző szinten, de 
portalanítottak (aszfalt, makadám, kohósalak). A kiépítetlen útszakaszok jelentős része 
külterületi földút. Az utakhoz kapcsolódóan a városban 28.947 m2 parkoló található. A 
létesítmények fenntartását az erre kijelölt önkormányzati intézmény (VSI) az 
Önkormányzat által e célra biztosított keretből végzi. Az elmúlt évek során ezen összeg a 
hálózat megfelelő műszaki állapotban tartására már nem volt elegendő, így pályázati 
forrásokat kellett igénybe venni. Jelenleg a karbantartásra, részleges javításokra a 
STARTMUNKA program ad lehetőséget. A végleges megoldásnak tekinthető teljes 
felújításokhoz, összefüggő aszfaltozásokhoz más típusú pályázati lehetőségeket kell 
keresni. 
A közeljövőben induló ivóvíz-rekonstrukció és szennyvízprogram jelentős mértékben 
érinteni fogja az önkormányzati utakat. Nagy valószínűséggel a pályázati keretekből csak 
nyomvonalas helyreállításokra lesz lehetőség, mely az utak állapotát tovább fogja rontani. 
A programok megvalósítását követően – a korábbi évekhez hasonlóan – célszerű lenne 
egy 3-5 éves útfelújítási program Képviselő-testület általi elfogadása, melyben az 
ütemezést az utak közlekedési hálózatban betöltött szerepe, forgalma alapján, megfelelő 
fontossági sorrendben kell meghatározni.  
A parkolási lehetőségek az elmúlt évek során végrehajtott közterületi rehabilitációs 
projekteknek köszönhetően javultak, a meglévő parkolók felújításra kerültek, új parkolók 
épültek, közvilágításuk megoldódott. A parkolókapacitás bővítése a város 
legfrekventáltabb, legforgalmasabb területein azonban továbbra is szükséges (Piac út, 
Gyújtó tér, Kórház környéke, stb.). Ezek előkészítéseként célszerű lenne műszaki tervek 
készíttetése.  
 
A város közútjain és közterületein jelenleg 47 db önkormányzati tulajdonú közúti, illetve 
gyalogos híd található. A műtárgyakon a pénzügyi lehetőségek függvényében évek óta 
csak a balesetveszély elhárításához szükséges legalapvetőbb munkálatok elvégzésére 
kerül sor. Ennek következtében a jövőben legalább a legforgalmasabb, nagy teherbírású 
hidakon (pl.: Gyár úti „Ív-híd”) jelentősebb felújításokra lesz szükség.  
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A város közterületi csapadékvíz-elvezető hálózatát szintén a VSI kezeli. A lakótelepeken 
általában zárt csapadékcsatornák, míg az egyéb városrészekben nyílt elvezető árkok, 
átereszek találhatók. Problémát jelent, hogy a nyílt árkok jelentős része az 1960-1970-es 
években, nem megfelelő szakértelemmel – általában ún.: „társadalmi munkában” – lettek 
kiépítve, melyeket napjainkra gyakorlatilag újra kellene építeni. Erre jelenleg szintén a 
STARTMUNKA program ad finanszírozási lehetőséget. Tekintettel arra, hogy e 
programban az élőmunka, a munkaerő foglalkoztatása a domináns, megvizsgálandó a 
munkálatokhoz szükséges anyagok (burkolólapok) gyártásának beindítása is. A 
csapadékvíz elvezető hálózat vonatkozásában nagy hiányosság továbbá a rendszer szakági 
nyilvántartási térképének hiánya. A kezelő 2007. évben ugyan készített egy felmérési 
térképet, azonban annak továbbfejlesztése, digitalizálása, valamint folyamatos 
aktualizálása szükséges. 
 
 
4. Temetők 
 
A köztemetők fenntartását, üzemeltetését az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő 
Ózdinvest Kft. látja el. 
A Kft. üzemeltetése alá tartozó 7 db temetőben a tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
legtöbb hozzátartozó nem tud a sírhelymegváltási kötelességéről, különösen a kisebb, 
Cserdai-, Centeri-, Somsályi-, Bánszállási temetőkben. Az üzemeltetőnek javarészt a 
megváltásokból befolyó összegekből kell fenntartania a temetőket, ezért is szükséges a 
jövőben még hatékonyabban tájékoztatni a lakosságot, ezzel lehetővé téve a rendelkező 
adatainak, személyének a tisztázását is. 
Ezt a célt fogja szolgálni mind a 7 db temető feltérképezése, a sírok egyedi helyrajzi 
számmal való ellátása és a fényképes nyilvántartásba vétele is, amely várhatóan a jövő 
évben meg is történik. 
A következő időszak feladatát képezi a Gyári temetőben lévő kerítés építésének folytatása, 
befejezése. Az urnafalakban levő üres férőhelyek száma szükségessé teszi egy újabb fal 
építését, mely a kerítés kialakításával együtt válik lehetővé. 
Tervek között szerepel még a meglévő úthálózatok felújítása is, illetve a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő utak kiépítése. 
 
 
5. Egyéb közfeladat ellátásához kapcsolódó ingatlanvagyon 
 
A nem kötelező önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó ingatlanvagyonnal történő 
gazdálkodást nagyban befolyásolja, hogy mely feladatok ellátása marad az 
önkormányzatnál, a feladatellátás állami átvétele, vagy más szervezet részére történő 
áttelepítése jár-e az önkormányzati vagyon elvonásával, illetve a feladatellátáshoz 
kapcsolódó fenntartási költségek a későbbiekben az önkormányzatot fogják-e terhelni. Az 
alap- és középfokú oktatási, a közigazgatási, és szakorvosi ellátás rendszerének 
átalakítására vonatkozó szabályozás véglegesítését követően lehet ezen közfeladatok 
ellátásához kapcsolódó ingatlanokra vonatkozó részletes középtávú vagyongazdálkodási 
feladatokat meghatározni, figyelembe véve az önkormányzat teherbíró képességét.  
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Az 1. melléklet tartalmazza az alapfokú oktatási intézmények tervezett felújítási 
feladatait, melyek megvalósítása kizárólag pályázati lehetőségek kihasználásából válhat 
lehetővé, figyelembe véve az önkormányzat teherbíró képességét. 
 
Az Újváros Téri Általános Iskolára vonatkozóan 2012. novemberében, ÉMOP-4.3.1/A-12 
számú "Oktatási intézmények fejlesztése" című pályázat kerül benyújtásra, melyben 
szerepel többek között új tornaterem építése, illetve a meglévő intézmény fejlesztése 
(épületenergetikai beruházások, vizesblokkok, öltözők komplett felújítása, villamos 
hálózat, konyha és berendezéseinek felújítása, udvar, sportudvar burkolatainak felújítása, 
stb.) 
 
A Vasvár Úti Általános Iskola és a Bolyky Tamás Általános Iskola vonatkozásában 
fűtéskorszerűsítésről szóló energetikai pályázati lehetőség kihasználása van tervbe 
véve (várhatóan 2012. november-december időszakban nyílik meg a pályázati 
lehetőség). 
 
 
6. Kulturális célú ingatlanvagyon:  
 
A város közművelődési feladatait a három intézményegységgel (múzeum, könyvtár, 
művelődési központ) rendelkező Ózdi Művelődési Intézmény látja el. 
 
A Városi Könyvtár a térség legnagyobb könyvtári közgyűjteményével rendelkezik, az 
állomány száma meghaladja a 102 ezer egységet. 
 
A Művelődési Központ (Olvasó) a helyreállított műemlék épületben működik. Az 
intézmény ad helyet a színházi előadásoknak, a kulturális civil kezdeményezéseknek, 
műhelyeknek, kiállításoknak. 
 
A tervezett felújítási munkálatok - lásd 2. melléklet - megvalósítása kizárólag pályázati 
lehetőségekből történhet, figyelembe véve az önkormányzat teherbíró képességét. Az 
évenkénti besorolás a pályázati kiírások, közmunkaprogramok függvényében változhat. 
 
 
7. Szántó, rét, legelő művelési ág alá tartozó és termőföld területek  
 
A jelenlegi bérleti szerződések felülvizsgálata szükséges, melynek során azon területekre 
vonatkozó bérleti szerződések felmondását célszerű kezdeményezni, melyeket a bérlők 
nem művelnek. Az érintett területeken az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. a művelést, 
gondozást a földalapú támogatás megítéléséhez előírt feltételek teljesítéseként biztosítani 
tudja, ezáltal további munkahelyek teremtését teszi lehetővé.  
A művelés, gondozás keretén belül a kevésbé jó minőségű területek, mint energiaültetvény 
termő terület beültethetőek. A jobb minőségű területek a szociális földprogram keretén 
belül bevonhatók a művelésre kerülő területekbe, a 2013. évi startmunka mintaprogram 
keretén belül megvalósításra kerülő gyökérzónás víztisztítással kombinált 
növénytermesztéssel érintett területekbe, valamint egyéb mezőgazdasági tevékenységek 
megvalósításába. Egyes területeken szociális szövetkezetek létrehozását, ezen belül 
növénytermesztést és állattartás megvalósítását célszerű tervezni. 
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8. Erdők 
 
Erdeink jelentős részének állapota az elmúlt években folyamatosan romlott, továbbá 
problémát jelent, hogy az erdők faállományának egy részét minden évben a fűtési szezon 
ideje alatt eltulajdonítják.  
Az erdők megtisztításából - bokrok, cserjék, oda nem illő fásszárú növények - 
betakarításából, amelyek kivágása nem engedélyköteles, nagy mennyiségű faapríték 
alapanyag áll rendelkezésre, mely az eddig már megvalósított, valamint az 
elkövetkezendő években tervezetten megvalósításra kerülő kazánprogram keretén belül 
megvásárolt faaprítékos kazán, illetve a jövőben nagy valószínűséggel megépítésre kerülő 
távhő-erőmű fűtőanyagául szolgálhat.  
Lakásfenntartási támogatás keretében biztosítandó háztartási tűzifa ellátásához szükséges 
fa mennyiségének egy részét a saját tulajdonú erdőkből, az erdőgondozás keretében fellelt 
tűzifából célszerű biztosítani. Folyamatos feladat az uniós projekt, egyéb pályázati 
lehetőség megtalálása, amelyek segítségével a fenntartható erdőgazdálkodás, 
mezőgazdaság erősítheti annak környezetbarát hatásait, az erdő, egyéb mezőgazdasági 
terület szolgáltatásainak pozitív hozzájárulását a környezeti állapothoz és a társadalmi 
igények kielégítéséhez. 
 
 
9. Piac 
A városi piac fenntartását és üzemeltetését az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő 
Ózdinvest Kft. látja el. 
A ruhás Piac területén nincs világítás, a világítás megoldását egy-egy oszlop 
elhelyezésével szükséges megoldani. A terület kavicsos, a vízelvezetés nem megoldott 
nagyobb esőzés esetén, bizonyos helyeken áll a víz az árusok sérelmére, az elárusító 
helyek kijelölése is nehézséget okoz, ezért a terület burkolása válik szükségessé.  
 
A város egyetlen nyilvános illemhelye a Piac területén van. Nehézséget jelent, hogy nem 
megoldott az épület fűtése, a téli hónapokban olajradiátorok fűtik a helyiséget, ami igen 
költséges megoldás. Ezért az illemhely fűtéskorszerűsítését kell megoldani, a 
Piacfelügyelőség irodájával együtt. 
 
A zöldséges piacon az árusító asztalok nem felelnek meg a város arculatának, ezért az 
árusító asztalok egységesítését, árammal való ellátását szükséges megoldani. 
  
 
10. Lakás- és helyiséggazdálkodás 
 

10.1. Lakásgazdálkodás 
 
Az önkormányzat tulajdonában és az ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében jelenleg 
1029 db bérlakás van (289 db összkomfortos, 208 db komfortos, 196 db 
félkomfortos, 229 db komfort nélküli, 7 db szükséglakás).  
 
Az üzemeltetésben lévő lakásingatlanok felújítására az üzemeltetési díj nyújt 
fedezetet. E felújítási keretet figyelembe véve a 2013-2017. közötti időszakban 
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olyan felújítási munkálatokat célszerű elvégezni, melyek az ingatlanok műszaki 
állapotának javítását, állagának megőrzését, rendeltetésszerű használatának 
biztosítását szolgálják. Külön figyelmet kell fordítani az energetikai korszerűsítésre, 
melynek keretében a régi, elavult nyílászárókat kell kicserélni magas hőszigetelésű 
műanyag nyílászárókra, valamint az elavult, működésképtelen fűtőtesteket új 
berendezésekre. Továbbra is eleget kell tenni a bérlők saját kivitelezésben 
elvégzendő felújítási igényeinek. A felmért igények szerint ezek a következő 
években padlóburkolat cseréjére, fürdőszobák, konyhák felújítására, nyílászárók 
cseréjére, fűtőberendezések, vízmelegítők cseréjére irányulnak. A bérlők által saját 
kivitelezésben elvégzett munkálatokhoz bérbeszámítási lehetőséget kell biztosítani. 
A bérlők által visszaadott lakásokban az újbóli bérbeadáshoz szükséges felújítási 
munkálatokat el kell végezni: ezek festés, mázolás, villamos hálózat 
rekonstrukciója, padlóburkolat cseréje, vizesblokkok felújítása, főzőberendezések 
(gáztűzhely, villanytűzhely) pótlása, cseréje, egyéb burkolási munkák, nyílászárók 
cseréje.  
 
A lakásingatlanokon belül végzendő karbantartási, felújítási munkák ütemezésénél 
figyelembe kell venni a munkálat gazdasági hasznosságát (későbbi kiadhatóság 
szempontja), a benyújtott igények sorrendjét, a balesetveszély elhárítását, valamint 
minden olyan egyéb szempontot, mely a rendeltetésszerű használatot, illetőleg a 
bérbevevő komfortérzetének javítását célozza. 
 
A tisztán önkormányzati tulajdonú épületeknél a közös használatú részek 
(lépcsőház, tető stb.) felújítását az alábbiak szerint célszerű megvalósítani: 
 
1. Bolyki Tamás út 15.:  

 lépcsőház, folyosók festése, 
 korlátok festése. 

A kaputelefonos rendszer kiépítését, valamint a szennyvízvezeték felújítását 
pályázati forrásból lehet megvalósítani. A pályázat megvalósulásáig szükség 
szerint a szennyvízvezeték szakaszos cseréjét a meghibásodásokat 
figyelembe véve kell elvégezni elvégezni.  

2. Árpád vezér út 7.lépcsőház festése. 
3. Árpád vezér út 9.lépcsőház festése. 
4. Árpád vezér út 11.lépcsőház festése. 
 
A vegyes tulajdonú épületeknél a társasházak által elvégzendő munkálatokról való 
döntés (tetőszigetelés, lépcsőház festése, homlokzat szigetelése, festése stb.) 
közgyűlési hatáskörbe tartozik, azonban ilyen jellegű felújítási munkálatokkal a 
következő 5 évben is számolni kell.  
 
Általánosságban elmondható, hogy a nehezedő gazdasági körülmények miatt a 
bérlők fizetési morálja hónapról-hónapra romlik, a behajtás érdekében a fizetési 
meghagyások benyújtása, és kilakoltatás megindítása az egyetlen eszköz a bérbeadó 
kezében. 
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Évek óta fennálló problémát jelent, hogy a leromlott műszaki állapotban lévő 
ingatlanok bérlőinek, használóinak többsége a lakásbérleti díjat sem fizeti és ezen 
ingatlanok vonatkozásában a bérbeadónak folyamatos karbantartási, felújítási 
költsége keletkezik, melyet kizárólag a rendszeresen fizető bérlők bérleti díjának 
összegéből tud finanszírozni. 
Ezen problémák megoldására, illetve a város demográfiai adataiban bekövetkező 
negatív változások, továbbá a folyamatos elvándorlás megállítása érdekében 
szükséges a város lakáskoncepciójának átdolgozása.  
 
 
10.2. Helyiséggazdálkodás 
 
Az ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében 162 db, vagyonkezelésében 76 db nem 
lakáscélú helyiség található az alábbiak szerint: 
 

 vagyonkezelésben lévő helyiségek száma: 76 db 
 üzemeltetésben lévő helyiségek száma: 102 db 
 üzemeltetésben lévő garázsok száma: 14 db 
 üzemeltetésben lévő légók és egyéb ingatlanok száma: 46 db 

 
A nem lakás célú ingatlanok folyamatos karbantartása biztosított, a jelzett hibák 
elhárítását saját munkavállalókkal, valamint külső vállalkozók bevonásával a következő 
években is el kell végezni.  
 
A vagyonkezelésben lévő ingatlanok felújításának forrása az ingatlanok után elszámolt 
amortizáció. Az amortizáció költsége 2013-ban 5,694 M Ft, melyből az alábbi 
munkálatokat kell megvalósítani: 
 

Cím Felújítási munka megnevezése Munka díja (e Ft) 
Vasvár út 60.  
(Hrsz: 7353) 

 

Szennyvíz alapvezeték részleges cseréje, 
hőszigetelt üveg beépítése, fűtési rendszer 
bővítése 

430 

Vasvár út 60. 
(Hrsz: 7353) 

Homlokzati nyílászárók cseréje 
 1 409 

Nemzetőr út 20. 
(Hrsz: 7342/11) 

 

Csempeburkolat, padlóburkolat készítése, 
homlokzat burkolása, beltéri ajtók cseréje, 
ereszcsatorna cseréje 

1 732 

Október 23. tér 1. 
(Hrsz: 11172/B) 

Folyosók burkolatának cseréje, festése 
 2 123 

 
A 2014-2017. közötti időszakban a tervek szerint energetikai korszerűsítési 
munkálatokat kíván a kezelő elvégezni, melyben főszerepet a nyílászárók cseréje fog 
kapni. A nyílászárók cseréjét elsősorban az Október 23. tér 1. sz. alatti épületben 
szükséges elvégezni, ahol a régi, alumínium keretes ablakok már a minimális 
hőszigetelési szempontoknak sem felelnek meg, továbbá nagyobb esőzések alkalmával 
több helyen is beázási problémák merültek fel. Tervezzük a villamos rendszer 
korszerűsítését energiatakarékos világító testek cseréjével. Amennyiben pályázati 
lehetőségek rendelkezésre állnak, úgy a fűtési rendszer teljes átalakítását is meg 
kívánjuk valósítani távfűtéses rendszerről kondenzációs kazánokkal biztosított 
gázfűtéses rendszerre való átállással. 
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Az üzemeltetésben lévő nem lakás célú ingatlanok felújításának forrását az üzemeltetési 
díj biztosítja. Ezen ingatlanoknál is kiemelkedő fontosságú az energetikai jellegű 
felújítás, ezért az elkövetkező 5 évben a hangsúly ezirányba tolódik el. A helyiségek 
bérlői által, saját kivitelezésű munkálatai a jövőben is elvégzésre kerülnek, melynek 
megtérítése bérbeszámítással történik. Ezen munkálatok fűtési rendszer átalakítására, 
padlóburkolat cseréjére, villamos hálózat rekonstrukciójára, nyílászárók cseréjére és 
minden olyan munkálatokra kiterjednek, melyek a bérlők vállalkozási tevékenységének 
folytatására, annak elősegítésére irányulnak.  
Az elmúlt évek tendenciáját figyelembe véve az éves felújítási keret a bérlők 
igényeihez mérten kerül felosztásra. Amennyiben a bérbeadói feladatokat ellátó 
szervezet gazdálkodása lehetővé teszi, úgy a felújítási kereten felüli olyan munkálatokat 
is el kell végezni, melyek az üresen álló ingatlanok újbóli bérbeadását segítik elő. 
 

 
11. Strand és sport tevékenységek biztosítása:  
 
Az Ózdi Városi Strand üzemeltetését az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. végzi.  
A tervezett felújítási munkálatok - lásd 3. melléklet - megvalósítása kizárólag pályázati 
lehetőségekből történhet, figyelembe véve az önkormányzat teherbíró képességét. 
 
A sport feladatok ellátásában, a feltételek biztosításában a sportlétesítményeket üzemeltető 
szervezet változását kivéve egyéb lényeges változás nem történt. A verseny és amatőr sport 
tárgyi feltételeinek biztosítását a megszüntetett Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. helyett 
2011. május 1-től a városüzemeltetési és közfoglalkoztatási feladatok ellátására létrehozott 
Város- és Sportlétesítmény- Üzemeltető Intézmény látja el. A PPP konstrukcióban 
megépítésre került Tanuszoda üzemeltetését is az Intézmény végzi. A Tanuszoda biztosítja az 
általános iskolás tanulók kötelező úszásoktatásának feltételeit.  
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1. melléklet 
Alsófokú oktatási Intézmények 

tervezett felújítási feladatai 
 

Intézmény 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 

Apáczai Csere János 
Általános Iskola 

Nyílászárók cseréje Ereszcsatorna javítása, pótlása 
Udvar lebetonozása, csapadék víz 

elvezetése 

Napközi tetőszerkezetének 
javítása 

Korlátok javítása, festése 
Épület körüli járda 

aszfaltozása 

Elektromos hálózat, 
világítótestek cseréje 

Összekötő folyosó lapos 
tetejének szigetelése 

Lépcsők csúszásgátlóval 
történő burkolása 

Árpád Vezér Úti 
Tagóvoda 

Régi nyílászárók cseréje 
Járda, aszfalt burkolat 

felújítása 

Épület külső hőszigetelése Tetőszigetelés és 
csapadékvíz elvezető 

rendszer felújítása 

Elektromos hálózat 
teljes felújítása 

Belső burkolat javítása, 
cseréje 

Vasvár Úti Általános 
Iskola 

Nyílászárók cseréje 
Az épület hőszigetelése 

Fűtéskorszerűsítés 

 
Vizesblokkok, vezetékek felújítása 

Villamos rendszer felújítása 
Sportpálya leválasztása 

Konyha teljes felújítása 
Páraelszívó kiépítése 

Tetőszerkezet felújítása 

Tétény Úti Óvoda Nyílászárók cseréje a régi 
épületrészben 

Szenny- és ivóvíz vezeték 
felújítása, csapok és gyerek 

mosdók, WC-k cseréje 

Elektromos hálózat, 
világítótestek, kapcsolók 

cseréje 

Beépített bútorok 
javítása, helységek 

burkolatának (PVC) 
cseréje, falak, 

mennyezetek festése 

Konyha felújítása 

Újváros Téri Óvoda Tetőszigetelés, felújítás Épület hőszigetelése Csoportszobák, vizes 
blokkok belső felújítása 

Udvar burkolás Konyha felújítása 
Konyhatechnikai eszközök 

beszerzése 

Csépányi Tagóvoda Nyílászárók cseréje, 
hőszigetelés 

Az elektromos kapcsolók, a 
dugaszoló aljak és világítótestek 

cseréje 

A vizesblokk szenny- és 
ivóvízrendszerének és a 

szaniterek felújítása  
Kémények javítása 

Tető felújítása 

Fűtésrendszer 
korszerűsítése 

Padló, belső burkolatok 
cseréje 
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Intézmény 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 

Somsály Tagóvoda Csoportbővítési lehetőség 
vizsgálata 

A szenny- és ivóvízrendszer 
felújítása 

Tetőszerkezet, cserépfedés 
felújítása, kémények javítása 

Nyílászárók cseréje, hőszigetelése Villamos rendszer felújítása Csoportszobák, 
kiszolgáló helységek 
burkolatának cseréje 

Tálalókonyha felújítása 

Árpád Vezér Általános 
és Szakiskola 

Iskola, konyha, lakások 
központi fűtés felújítása 

Tornatermi elválasztó függöny 
cseréje 

Villamos hálózat felújítása 

Tornaterem acél 
nyílászáróinak cseréje 

Iskola acél 
nyílászáróinak cseréje 
Udvar burkolásának 

felújítása 

Épület hőszigetelése 

Mogyorós Völgyi 
Tagóvoda 

Öltözőkben PVC cseréje 
Tornaszobában fűtésrendszer 

kialakítása 

Főzőkonyhában páraelszívó 
felszerelése 

Kis, középső csoportos mosdók 
felújítása 

Nyílászárók cseréje 
Udvari medence felújítása 

Hőtárolós tartály 
beszerzése 

Elektromos hálózat, 
kapcsolók és dugaszoló 

aljak cseréje 

Udvari játékok cseréje 
Udvar füvesítése 

Épület körüli járda aszfalt 
burkolat javítása 

 
Csépányi Általános 
Iskola 
 

Vizes blokk, szenny- és 
ivóvíz rendszer és a 
szaniterek felújítása 
Járda burkolatának javítása 
A kultúrházban a burkolat 
cseréje 

Épület homlokzatának javítása, 
vakolása 
A lefolyó és ereszcsatorna cseréje 
A tetőszerkezet és cserépfedés 
javítása 
A kultúrház körüli járda és 
bekötőút javítása 

A kultúrház lefolyó és 
ereszcsatornájának javítása, 
bádogozás javítása, 
homlokzat javítása és festése 
Az iskola elavult nyílászáró 
cseréje 

Az épület kéményeinek 
javítása, a palafedés 
felújítása 
Elavult nyílászárók 
cseréje (kultúrház) 

Kultúrházban az elektromos 
kapcsolók, a dugaszoló aljak 
és a világítótestek cseréje 
Kultúrházban a vizesblokk 
szenny- és ivóvíz 
rendszerének felújítása, 
szaniterek felújítása 
Kultúrház tetőszerkezetének, 
palafedésének javítása 
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Intézmény 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 

Bolyky Tamás Általános 
Iskola 

Lépcsők javítása, burkolat 
cseréje 
Csapadékvíz elvezető árok 
felújítása 
Lefolyó és ereszcsatorna 
javítása 
Árkádok alatti fellépők 
javítása 
Fűtéskorszerűsítés 

Vizesblokk felújítása 
Árkádok feletti kopolit üvegek 
cseréje, javítása 

Épület körüli járda javítása 
Kapuk cseréje 
Rámpa építése 
Elektromos hálózat 
felújítása 

Helységek PVC 
burkolatának cseréje 
18 tanterem és 
tornaterem felújítása 

Nyílászárók cseréje 

Katona József Úti 
Óvoda 

A villámhárító 
felülvizsgálata és javítása 
Az elektromos hálózat, a 
kapcsolók, dugaszoló aljak 
és világítótestek cseréje 
Füstelvezető ablak kiépítése 
Fűtéskorszerűsítés 

Épület hőszigetelése 
A szenny- és ivóvíz vezeték 
fedlapjainak és a csapadékvíz 
elvezetés hiányosságainak pótlása 
Riasztó és védőrendszer kiépítése 

Régi, elavult nyílászárók 
cseréje 
Víz- és szennyvízhálózat 
teljes felújítása 
Lapostető vízelvezetésének 
megoldása 

A bekötő járda és a 
hátsó udvar 
térburkolatának javítása 
Az étellift cseréje 
A helyiségek (PVC, 
járólap) burkolatának 
javítása, cseréje 

Beépített bútorok cseréje 
Szaniterek felújítása, cseréje 

Nemzetőr Úti Tagóvoda Homlokzat javítása 
Ablakok cseréje 

Szennyvízelvezetés épületen kívüli 
felújítása 

Lépcsők és bejárati utak 
javítása 

Óvoda belső festése Beépített szekrények 
felújítása 

Damjanich Úti 
Tagóvoda 

Teljes körű felújítási 
munkálatok indokoltak 
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2. melléklet 
 

Kulturális célú ingatlanvagyon 
tervezett felújítási munkálatai 

 

Ingatlan 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 

 
Városi Művelődési 

Központ 
(Ózd, Gyár út 4.) 

Jobb oldali padlástér - 
kiállító tér kialakítása 

 

Műemléki környezet 
megteremtése az ingatlan 

körül 

Épületgépészet - hűtő, fűtő 
légkezelés terv szerint 

Jobb oldali pincerész 
kialakítása, mely alkalmas 
multifunkciós oktatóterem 

céljára, pódium 
előadásokra, ózdi fiatal 

amatőr zenészek klubjaként 
történő használatra 

Külső homlokzatra 
megfigyelő kamerák 

elhelyezése  

Városi Könyvtár 
(Ózd, Petőfi tér 1.) 

Légkondicionáló 
berendezés kiépítése a 
házasságkötő teremben 

Külső homlokzatra 
megfigyelő kamerák 

elhelyezése  

Alagsori raktár és padlástér 
rendezése és felújítása 

Tetőtéri helyiségek 
kialakítása 

Belső udvar felőli külső 
homlokzat javítása, 

felújítása 

 
Városi Múzeum 

(Ózd, Gyár út 10.) 

Szennyvízcsatornára való rácsatlakozás. 
A műemlék épület külső vakolatának és a pinceszintnek a teljes felújítása, a vizesedés 
megszüntetése, az alap-szigetelés megoldása, a nyílászárók és tető héjazat időtálló 
javítása, akadálymentesítés.  (ÉMOP-2.1.1/B-12 számú "Turisztikai attrakciók és 
szolgáltatások fejlesztése" pályázat benyújtva) 

Udvar és park rendezése, 
bejárat és parkolók 
kialakítása, az udvar 
elkerítése. 

 

Civil Ház  
(Ózd, Árpád vezér út 29.) 

ÉMOP-2009-3.1.2/D számú pályázat keretén belül: 
homlokzatfelújítás, kültéri nyílászárócsere, tető 

hőszigetelése és felújítása, pincefödém hőszigetelése 

Világítótestek cseréje 
A színpad 

hatásvilágításának 
korszerűsítése 

Színházterem közösségi 
terekké történő átalakítása, 

színpadi előfüggöny 
cseréje 

 

Tompa Mihály Szabadidő 
Központ  

(Ózd, Susa u. 35.) 

Külső homlokzatfelújítás 
(részleges) 

Belső falak festése 

Konyha burkolatainak 
felújítása, cseréje 

   

Uraji Közösségi Ház  
(Ózd, Uraji út 52.) 

Külső homlokzatfelújítás 
(részleges) 

    

Centeri Közösségi Ház  
(Ózd, Center u. 9.) 

Külső homlokzatfelújítás 
(részleges) 

    

Szentsimoni Művelődési 
Ház  

1 gázkazán cseréje 
Sportház teljes felújítása 

Külső homlokzatfelújítás 
(részleges) 

Nyílászárók felújítása, 
festése 
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Ingatlan 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 

(Ózd, Szentsimon út 82.)  

Szentsimoni Helytörténeti 
Gyűjtemény  

(Ózd, Barátság út 4.) 

Nyílászárók felújítása, 
cseréje 

Vizesblokk 
burkolatfelújítás, csere 

   

Szentsimoni Helytörténeti 
Gyűjtemény 

(Ózd, Barátság út 6.) 

Fűtési rendszer leválasztása 
a mögötte lévő 
helyiségektől 

    

 
 
 

3. melléklet 
Ózd Városi Strand 

középtávú felújítási, beruházási terve 
 

2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 

ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0008 sz. 
pályázat keretében naperőmű 
megépítése és vizesblokk 
felújítás. 
További felújítások: 
- két medence közötti járólapok 
cseréje 
- a gépházban lévő csővezeték 
szakasz részleges felújítása, 
hajfogók cseréje, klórgáz vezeték 
cseréje 
-medencék festése 

- 2 db forgató motor cseréje 
- a medencék körüli járdalapok 
cseréje 
- medencék festése 
- tolózárak cseréje, csővezeték 
szakaszok felújítása 

- a megépült naperőműhöz vizes 
körmedence építése 
élményelemekkel (átmérő: 15m) 
- medencék festése 

- nagy és kis medencék felújítása 
- a gépházban lévő hőcserélők 
cseréje 

- kemping vizesblokk átépítése 
- szálláshely felújítása 
- gépészeti felújítások 

 
-.-.- 
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Fazekas Zoltán alpolgármester az ülés vezetését visszaadja Fürjes Pál polgármesternek. 
 
 

11.) napirend 
Javaslat a „Komplex telep-program Ózd Hétes és Velence telepeken” című – TÁMOP 

5.3.6-11/1-2012-0009 jelű - projekt megvalósítása érdekében Támogatási szerződés 
aláírására 

 
Fazekas Zoltán elmondja, az önkormányzat ezt a pályázatot partnereivel együtt nyújtotta be, a 
Türr István Képző és Kutató Intézet Ózdi Igazgatóságával és a Borsodi Tranzit Foglalkoztatási 
Közhasznú Nonprofit Kft-vel. Néhány hete megérkezett az értesítés annak elfogadásáról, ezért 
nagyon fontos, hogy a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Támogatási 
Szerződés aláírására. A megpályázott összeget nem sikerült teljes mértékben elnyerni. 
Kivételre kerültek többek között a térfigyelő kamerák, illetve bizonyos képzések, 
foglalkozások költsége csökkent, de szakmai tartalma nem, így tulajdonképpen az eredeti 
szakmai program szerint valósulhat meg az a közösségfejlesztés, szociális és foglalkoztatási 
program, amely Velence és Hétes-telepeken történik. Materiális haszon, hogy újabb lakások 
újulhatnak meg Velence telepen, olyan önkormányzati bérlakások, amelyek évek, évtizedek óta 
elhagyatottan állnak. Ezekbe a lakásokba lehetőség szerint a programban résztvevők közül 
azok kerülnek, akik bizonyítanak tevékenységükkel és életvitelükkel. Kéri a testületet, 
támogassák azt a szándékot, hogy folytatódjon egy már sikeresnek mondható program. 
Korábban is a munka + tanulás program kereteiben hasonló akciók zajlottak az érintett 
területeken, illetve a TKKI idén I. félévben egy olyan kísérleti mintaprogramot hajtott végre, 
amelyre alapítva folytatható e pályázat keretében az ott élők szociális, lakhatási 
körülményeinek, életminőségének javítása.  
 
Tartó Lajos megérkezik az ülésterembe. 
 
Fürjes Pál mindig nagyon örül, amikor újabb stádiumba lép egy pályázat. Ráadásul ez a  
településszerkezet leromló tendenciáját próbálja megakadályozni, és emellett oktatással, 
képzéssel, szemléletformálással is jár.  
 
Vitális István közli, a  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi 
Bizottsággal együtt tárgyalta meg az előterjesztést. Kiemeli, 135.980 EFt támogatásról van 
szó, amely 100 %-os intenzitású, önerőt nem igényel. A bizottságok egybehangzóan 
támogatták és elfogadásra javasolják. 
 
Dr. Kósné Dargai Rita ismerteti az Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményét. 
Megtárgyalták és egybehangzóan elfogadásra javasolják a Támogatási Szerződés aláírását. 
 
Fürjes Pál 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 

176/2012. (XI. 22.) határozata 
a „Komplex telep-program Ózd Hétes és Velence telepeken” című 

 – TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0009 jelű – projekt megvalósítása érdekében  
Támogatási szerződés aláírásáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 135.985.000 Ft összegű támogatásról 
szóló, 2013. január 1. és 2014. december 31. közötti projektidőszakban megvalósuló 
„Komplex telep-program Ózd Hétes és Velence telepeken” című – TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-
0009 jelű – projekt vonatkozásában a Támogatási szerződés aláírására azzal a feltétellel, hogy 
annak tartalma megegyezik a Pályázati Útmutató 7. mellékletét képező Támogatási szerződés-
tervezet tartalmával. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: a Támogatási szerződés aláírásának határnapja 
 

-.-.- 
 

12.) napirend 
Javaslat Ózd Város Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanokban működő, állami 

fenntartásba kerülő köznevelési intézmények további működtetésével kapcsolatos 
döntések meghozatalára 

 
Fürjes Pál: az előterjesztés közel 7000 városlakóról szól, akik óvodás és iskolás kortól kezdve 
a jövőnket fogják meghatározni. Rendkívül fontos, hogy a törvényből eredő változások 
lehetőségeit úgy tudjuk kihasználni, hogy intézményeink a legtöbbet tudják adni ennek a 
felnövekvő rétegnek.  
 
Fazekas Zoltán szóbeli kiegészítőjében elmondja, az iskolák állami fenntartásba adását 
tartalmazza az előterjesztés, mellyel korábban is többször foglalkozott már a Képviselő-
testület. Jelentős döntéseket kellett meghozni, most konkrétan a nem pedagógiai feladatot 
ellátó dolgozók munkakörének és munkáltatójának a meghatározásáról. A pedagógiai munkát 
segítő dolgozók, illetve a pedagógusok az állami intézményfenntartó központhoz, a tankerület 
munkáltatói jogkörébe kerülnek, viszont az iskolaépületek üzemeltetése, működtetése továbbra 
is önkormányzati feladat. Ezért a rezsiköltségek biztosításán túl az iskolák őrzése, takarítása, 
karbantartása, illetve az ezzel foglalkozó munkatársak elhelyezése önkormányzati feladat 
marad. Az előterjesztés ezeket a munkaköröket pontosan meghatározza. Mivel az Alsófokú 
Oktatási Intézmények Gondnoksága feladatkörében és létszámában az iskolák üzemeltetése 
miatt jelentősen kibővül, ezért nevében is megváltozik Gazdasági Ellátó Központ névre. Az 
alapító okiratát és szervezeti ábráját is tartalmazza az előterjesztés. Most egy új szervezeti 
apparátusban fog továbbműködni, ez létszámcsökkentéssel nem jár.  
 
Obbágy Csaba kiemeli, hogy az AOIG - a létszámbővítésen túl - közfoglalkoztatási feladatokat 
is ellát. Az sem kis feladat, hiszen követelmény a produktív munkára való törekvés. Az 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésén a Gondnokság vezetése megköszönte azt a 
bizalmat, hogy alkalmasnak tartjuk a szervezetet ennek a nagyon összetett, nehéz feladatnak az 
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ellátására. Véleménye szerint bizonyították az elmúlt időszakban azt, hogy milyen precíz és 
pontos munkát végeztek, remélhetőleg fennakadás a jövőben sem lesz. Fontos lesz, hogy a 
működtetői szerződés mit tartalmaz majd, hiszen az az önkormányzat feladatait alapvetően 
meghatározza. A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, egybehangzóan elfogadta és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Vitális István: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi 
Bizottsággal tartott együttes ülésén az előterjesztést megtárgyalta és egybehangzóan 
elfogadásra javasolja. 
 
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság szintén tárgyalta az 
előterjesztést, és többségi szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 
 
Boda István hozzászólásában kifejti, a köznevelés új rendszerben történő működtetésére való 
áttérés fontos. Az előterjesztéssel kapcsolatosan elmondja, világosan bemutatja a jelenleg 
ismerhető törvényi helyzetet. Jelenleg az Önkormányzat nem tehet mást, minthogy átadja a 
feladatokat. A Gazdasági Ellátó Központ szervezeti felépítése világos, de inkább a feladatok 
mechanikus áttelepítését, vagy intézménynél hagyását rögzíti. Ma még nem látható, hogy az 
egyes álláshelyek milyen feladatokat takarnak. Ez a jelenleg fennálló állapotot változatlanul 
hagyja és esetleges más irányú korszerűsítésekre nem vállalkozik. Példaként említi, hogy a 
gyermekétkeztetésnél az újabb változások miatt a teljes vertikum ellátása az önkormányzat 
feladata lesz, új elemként jelenik meg a minőségi étrend, az étkezési norma emelése pedig 
elkerülhetetlen. Tájékoztat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén több észrevételt tett, 
melyben kérte, hogy az 1. mellékletben a Klebersberg Intézményfenntartó Központhoz 
tervezett átadás esetleges meghiúsulása esetén a dolgozókról gondoskodjon a Gazdasági Ellátó 
Központ, valamint javasolta a középvezetői szint beállítását. Mindezek mellett a jelen törvényi 
helyzetben az előterjesztés elfogadását támogatja. A továbbiakban a Köznevelési Törvényről 
fogalmaz meg néhány gondolatot. Jelenleg a helyzet kaotikus, a pedagógusoknak új 
életpályamodellt ígértek, amely jelentős béremelést tartalmazna. A létszámmal kapcsolatban a 
szakszervezet elérte, hogy az iskolai finanszírozandó pedagógus létszámot 22 óra 
figyelembevételével és átlagos tanulói csoportszámmal fogják számolni, amely a 
létszámcsökkentést enyhíti.  A várható 2013. évi állami költségvetés intézkedései és az iskolák 
állami kézbe adása jelentős pénzforrásokat von el az önkormányzatoktól. Az adósságátvállalás 
ezt nem tudja kompenzálni. Véleménye szerint az államosítási folyamat lényege, hogy az 
oktatás államosítását a valóságos célok eltakarásával hirdették meg. Bár az állam a 
működtetést az önkormányzatokra bízza, de azt, hogy az iskola mit és hogyan tanítson, előírja. 
Tehát csak úgy, csak akkor, csak abból, csak azzal, ahogy azt az állam elírja. Meglátása szerint 
így az ország rosszul járhat, mivel beigazolódhat, hogy jól működő szabad iskola nélkül nincs 
gazdasági fejlődés. 
 
Fazekas Zoltán elsőként megköszöni Boda István elismerő szavait az előterjesztéshez. 
Köszöni a PGB ülésen tett javaslatait is, valamint, hogy felhívta a figyelmet az új rendszer 
céljaira. Úgy gondolja, hogy az az elvárt minimum, ami egy-egy iskolai oktatás keretében 
nevelési területen zajlik, szükséges, hogy kiegyenlítse az esetleges területi hátrányokat, vagyis 
esetleges szegényebb vidékeken se legyen alacsonyabb színvonalú az oktatás. Az 
előterjesztésből jól látható, hogy a pedagógusok iskolai terhelése nem nő, a tanórák száma nem 
változik. A gyermekekkel való foglalkozás akár az egész napos iskola bevezetésével több 
lehetőséget ad a nevelési feladatok ellátására. Az életpálya modellhez kapcsolódó béremelés 
mindenképpen bevezetésre kerül, csak az időpontjában nincs még megegyezés, az a magyar 
gazdaság teherbíró képességétől függ. Bízik abban, hogy ez a nagy átalakulás, amely komoly 
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feladatokat ró mind az államra, mind az önkormányzatokra és azokra az intézményekre, ahol 
megvalósul, sikeres és hasznos, jól megfogalmazott célokat valósít majd meg.  
 
Boda István egy apró pontosítást tesz. Az óraszám nem változik, ez segít abban, hogy nem kell 
tömegesen elbocsátani a pedagógusokat. Ettől függetlenül túlóra és egyéb vonatkozásban 
bérhátrányba kerülnek. Egyébként elfogadja alpolgármester úr válaszát, a városi kérdésekben 
egyetért vele. 
 
Fürjes Pál,  mivel több hozzászólás nincs, kéri, szavazzanak az előterjesztésről. 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
177/2012. (XI. 22.) határozata 

Ózd Város Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanokban működő, állami 
fenntartásba kerülő köznevelési intézmények további működtetésével kapcsolatos 

döntések meghozataláról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi döntést hozta: 
 
1. A Képviselő-testület az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága nevét 2013. január 1-i 
hatállyal Gazdasági Ellátó Központ névre módosítja, az intézmény Alapító Okiratának 
módosító okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 
jelen határozat 1., illetve 1/a. mellékletei szerint jóváhagyja. 
A dokumentumok aláírására  a Polgármestert hatalmazza fel. 
 
Felelős: a  törzskönyvi nyilvántartásba vétellel kapcsolatos intézkedésekért:  
               - Pénzügyi Osztály Vezetője 
Határidő:  alapító okiratok aláírását követő 8 napon belül 
 
2. A Képviselő-testület 2012. december 31-i hatállyal elrendeli a fenntartásában működő 
iskolák technikai álláshelyeinek 81 fővel való csökkentését az alábbiak szerint, valamint 
hozzájárul az érintett közalkalmazottak Gazdasági Ellátó Központban áthelyezéssel történő 
továbbfoglalkoztatásához. 
 

2.1. Apáczai Csere János Általános Iskolában a technikai álláshelyek száma  
6 fővel csökken:  
1 fő gondnok/élelmezésvezető 
1 fő konyhai dolgozó 
1 fő karbantartó, fűtő, gépkocsivezető 
3 fő takarító 

 
2.2. Árpád Vezér Általános  és Szakiskolában az általános iskola (székhely)  
        feladatellátásában a technikai álláshelyek száma  13 fővel csökken: 

1 fő gondnok/élelmezésvezető 
7 fő konyhai dolgozó 
2 fő karbantartó, gépkocsivezető 
3 fő takarító 
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2.3. Bolyky Tamás Általános Iskolában a technikai dolgozók száma 11 fővel  
        csökken: 

1 fő gondnok/élelmezésvezető 
5 fő konyhai dolgozó 
1 fő karbantartó 
4 fő takarító 

 
2.4. Csépányi Általános Iskolában a technikai álláshelyek száma 7 fővel  
        csökken: 

1 fő gondnok/élelmezésvezető 
1 fő konyhai dolgozó 
2 fő karbantartó, fűtő 
3 fő takarító 

 
2.5. Petőfi Sándor Általános Iskolában a technikai álláshelyek száma 8 fővel  
       csökken: 

1 fő gondnok/élelmezésvezető 
2 fő konyhai dolgozó 
1 fő karbantartó  
4 fő takarító 

 
2.6. Sajóvárkonyi Általános Iskolában a technikai álláshelyek száma 9 fővel  
        csökken: 

1 fő gondnok/élelmezésvezető 
3 fő konyhai dolgozó 
2 fő karbantartó, fűtő, gépkocsivezető 
3 fő takarító 

 
2.7. Újváros Téri Általános Iskolában a technikai álláshelyek száma 11 fővel  
        csökken: 

1 fő gondnok/élelmezésvezető 
6 fő konyhai dolgozó 
1 fő karbantartó 
3 fő takarító 

 
2.8. Vasvár Úti Általános Iskolában a technikai álláshelyek száma 16 fővel  
        csökken: 

1 fő gondnok/élelmezésvezető 
7 fő konyhai dolgozó 
1 fő karbantartó 
7 fő takarító 
 

Felelős:  intézményvezetők 
 Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága vezetője 
Határidő: 2012. december 31. 
 
3. A Képviselő-testület 2013. január 1. hatállyal a Gazdasági Ellátó Központ álláshelyeinek 
számát 96 főben állapítja meg.  
Felelős:  Gazdasági Ellátó Központ vezetője 
Határidő:  értelemszerűen 
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1. melléklet a 177/2012. (XI. 22.) határozathoz 
 

AZ ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK  MÓDOSÍTÁSA 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  177/2012. (XI. 22.) határozatával a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdés, a nemzeti 
köznevelésről szóló 21. § (3) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az Alsófokú Oktatási 
Intézmények Gondnoksága Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„1. A költségvetési szerv neve:  Gazdasági Ellátó Központ 
    Rövidített neve: GEK” 
  
2. Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:   
 

Az óvodák költségvetési tervezési, beszámoló készítési kötelezettségének összefogása, a 
bevételek és kiadások intézményenkénti elszámolása, foglalkoztatások bér és 
munkaügyi feladatainak bonyolítása, adóhatósági elszámolások megtétele.  
Ózd Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézményekben az 
üzemeltetés megszervezésével, irányításával és lebonyolításával kapcsolatos teendők 
teljeskörű ellátása, a főző és melegítő konyhák központi működtetése, valamint az 
érintett épületek takarításával, karbantartásával és a szükséges felújításával 
kapcsolatos szakmai, pénzügyi és gazdasági feladatok ellátása. 

  
    Szakágazati besorolás:   
    Óvodai nevelés  851020 
       
Az intézményeknél alkalmazott szakfeladatok a költségek, bevételek elszámolása.  
 
Az alább felsorolt önállóan működő költségvetési szervek gazdasági feladatainak ellátása. 
- Alkotmány Úti Összevont Óvoda 3600 Ózd, Alkotmány út 2. 
- Béke Telepi Óvodák 3600 Ózd, Újváros tér 2. 
- Városközponti Napköziotthonos Óvoda 3600 Ózd, Katona József út 7. 
- Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 3600 Ózd, Petőfi út 26-28. 
- Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 3600 Ózd, Tétény út 1.” 
 
3. Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„6.  Működési köre: Ózd város közigazgatási területén ellátja az önállóan működő 

közoktatási intézmények pénzügyi-gazdasági feladatait, 
valamint 
Ózd Város Önkormányzata által működtetett köznevelési 
intézményekben a működtető feladatait.” 

 
4. Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul: 
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„12. Alapító, illetve fenntartó neve és címe: Ózd Város Önkormányzata 
 3600 Ózd, Városház tér 1.” 
 
5.  Az Alapító Okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„15. Telephelye(i): 
  
Karbantartó Műhely 3600 Ózd, Árpád vezér út 13. 
 
Apáczai Csere János Általános Iskola épületei 3600 Ózd, Kőalja út 149. 
 3600 Ózd, Kőalja út 147. 
 
Árpád Vezér Általános  Iskola  épületei 3600 Ózd, Árpád vezér út 13. 
 
Bolyky Tamás Általános Iskola épületei 3600 Ózd, Bolyki Tamás út 42. 
 
Csépányi  Általános Iskola épületei 3661 Ózd, Csépányi út 117. 
 3661 Ózd, Csépányi út 133. 
 
Petőfi Sándor Általános Iskola épülete 3660 Ózd, Petőfi Sándor út 18-20. 
 
Sajóvárkonyi Általános Iskola épületei 3600 Ózd, Mekcsey út 205. 
 3600 Ózd, Mekcsey István út 118. 
 3600 Ózd, Mekcsey István út 211. 
 
Újváros Téri Általános Iskola épülete 3600 Ózd, Újváros tér 1. 
 
Vasvár Úti Általános Iskola épületei 3600 Ózd, Vasvár út 37/A. 
 3600 Ózd, Vasvár út 56.” 
 
6.  Az Alapító Okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„16. A feladatellátást szolgáló vagyon: 
 
- Az Árpád vezér út 13. sz. alatt lévő Ózd Város Önkormányzata tulajdonában álló 8110. 
hrsz.-ú, 807 m2 alapterületű ingatlan. Az épület bruttó értéke: 4.837.534 Ft. 
 
- 3257 hrsz. alatt nyilvántartott, 5550 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található oktatási 
épületekkel, tornaszobával, közösségi házzal, sport és egyéb udvarral (3600 Ózd, Kőalja 
út 149. szám). 
- 3270 hrsz. alatt nyilvántartott 803 m2 alapterületű ingatlan a rajta található oktatási 
épülettel, melegítő konyhával, technika teremmel  és játszó udvarral (3600 Ózd, Kőalja 
út 147. szám). 
 
- 8110/A hrsz. 3415 m2 alapterületű ingatlanon található, az általános iskola által 
használt oktatási épület, tornaterem, sport- és egyéb udvar, ebédlő (Ózd, Árpád vezér út 
13.). 
- Az Ózd, Árpád vezér út 13. sz. alatt lévő, 8110/A  hrsz. ingatlanon elhelyezkedő, 730,78 
m2 alapterületű Fejlesztő Központ helyiségei. 
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 - 8696/1 hrsz.  9247 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található oktatási épületekkel, 
tornateremmel, ebédlővel, konyhával berendezéseikkel.  (3600 Ózd, Bolyki Tamás út 42.) 
 
- 19087 hrsz. alatt nyilvántartott 5223 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található 2 
iskolai épülettel, melegítő konyhával, számítástechnikai teremmel, sport- és egyéb 
udvarral (3661 Ózd, Csépányi út 117. szám).  
- 19042 hrsz. alatt nyilvántartott 820 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található 
kultúrház épületével, benne található könyvtár és technika teremmel (3661 Ózd, 
Csépányi út 133. szám). 
 
- 1186 és 1270 hrsz. alatt nyilvántartott, 10849 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található 
oktatási épületekkel, iskolával, tornateremmel, melegítő konyhával, ebédlővel, technikai 
épülettel (3600 Ózd, Petőfi Sándor út 18-20. szám). 
 
- 4288, 4289/1 és 4290/2 hrsz. alatt nyilvántartott 10141 m2 alapterületű ingatlan a rajta 
található oktatási épülettel, tornateremmel, könyvtárral, sport- és egyéb udvarral, 
ebédlővel garázsokkal, műhelyekkel (3600 Ózd, Mekcsey István út 205. szám). 
- 3563 hrsz. alatt nyilvántartott 1335 m2 alapterületű ingatlan a rajta található 
kultúrházzal és udvarral (3600 Ózd, Mekcsey út 118. szám). 
- 4287 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (3600 Ózd, Mekcsey István út 211.) 
 
- 8414/56 hrsz. alatt nyilvántartott, 12983 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található 
oktatási épülettel, tornateremmel és berendezésekkel, a hozzá tartozó sport- és játszó 
udvarral (3600 Ózd, Újváros tér 1. szám). 
 
- 7714/5 hrsz. alatt nyilvántartott, 10545 m2 alapterületű ingatlan,   a rajta található 
oktatási épületekkel, tornateremmel, sport- és egyéb udvarral.   (3600 Ózd, Vasvár út 
37/A. szám). 
- 7344 hrsz. alatt nyilvántartott, 751 m2 alapterületű ingatlan (3600 Ózd, Vasvár út 56. 
szám). 

 
Ingóságok, eszközök az intézmény általános vagyonleltára szerint.” 
 
7. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul 
fennmaradnak. 
 
Ózd, 2012. november 22. 
    
 Fürjes Pál  
 polgármester 
 
Záradék: 
 
Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Alapító Okiratának módosító okiratát Ózd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  177/2012. (XI.22.)  határozatával hagyta jóvá. 
  
Jelen módosító okirat  2013. január 1. napján lép hatályba.  
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1.a. melléklet a 177/2012. (XI. 22.)  határozathoz 
 

 
Gazdasági Ellátó Központ 

Alapító Okiratának 
 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 
 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  177/2012. (XI. 22.)  határozatával a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdés, a nemzeti 
köznevelésről szóló 21. § (3) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.)  Korm. rendelet alapján az alábbi – egységes 
szerkezetbe foglalt -  Alapító Okiratot adja ki: 
 
 
1. A költségvetési szerv neve:  Gazdasági Ellátó Központ 
    Rövidített neve: GEK 
 
 
2. Székhelye:   3600 Ózd, Október 23. tér 1. 
 
 
3. Létrehozásáról rendelkező határozat: 244/KH/1995. (XI. 7.) 
 
 
4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:   
 

Az óvodák költségvetési tervezési, beszámoló készítési kötelezettségének összefogása, a 
bevételek és kiadások intézményenkénti elszámolása, foglalkoztatások bér és 
munkaügyi feladatainak bonyolítása, adóhatósági elszámolások megtétele.  
Ózd Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézményekben az 
üzemeltetés megszervezésével, irányításával és lebonyolításával kapcsolatos teendők 
teljeskörű ellátása, a főző és melegítő konyhák központi működtetése, valamint az 
érintett épületek takarításával, karbantartásával és a szükséges felújításával 
kapcsolatos szakmai, pénzügyi és gazdasági feladatok ellátása. 

  
    Szakágazati besorolás:   
    Óvodai nevelés  851020 
       
Az intézményeknél alkalmazott szakfeladatok a költségek, bevételek elszámolása.  
 
Az alább felsorolt önállóan működő költségvetési szervek gazdasági feladatainak ellátása. 
 
- Alkotmány Úti Összevont Óvoda 3600 Ózd, Alkotmány út 2. 
- Béke Telepi Óvodák 3600 Ózd, Újváros tér 2. 
- Városközponti Napköziotthonos Óvoda 3600 Ózd, Katona József út 7. 
- Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 3600 Ózd, Petőfi út 26-28. 
- Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 3600 Ózd, Tétény út 1. 
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5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere: 
 
- Óvodai intézményi étkeztetés 562912 
- Iskolai intézményi étkeztetés 562913 
- Óvodai nevelés, ellátás 851011 
- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 851012 
- Nemzetiségi  óvodai nevelés, ellátás 851013 
- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  852011 
   (1–4. évfolyam) 
- Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók  
   nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 852012 

- Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű 

  általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 852013 
- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  852021 
  (5–8. évfolyam) 
- Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali  
   rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 852022 
- Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 853121 
  (nyelvi előkészítő évfolyam, közgazdasági és ügyviteli szakmacsoportos osztályok) 
- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 853122 
   szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam) 
- Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 853131 
- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása 853132 
  (9–10. évfolyam) 
- Nemzetiségi  tanulók nappali rendszerű szakiskolai  
  oktatása   (9–10. évfolyam) 853133 
- Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam) 853134 
- Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti  
  oktatás a szakképzési évfolyamokon 853211 
- Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali  
  rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 853212 
- Nemzetiségi  tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő  
  nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 853213 
- Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati  
  oktatás a szakképzési évfolyamokon 853221 
- Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali  
  rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 853222 
- Nemzetiségi  tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő  
  nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 853223 
- Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési          
   évfolyamokon 853231 
- Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai  
   szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 853232 
- Felsőfokú szakképzés 854211 
- Nemzetiségi  tanulók nappali rendszerű 
  általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)                                   852023 
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- Általános iskolai napközi otthoni nevelés 855911 
- Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 855912 
- Nemzetiségi  tanulók napközi otthoni nevelése 855913 
- Általános iskolai tanulószobai nevelés 855914 
- Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 855915 

- Nemzetiségi  tanulók általános iskolai  tanulószobai nevelése 855916 
 
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat rendszere: 
 
Éttermi, mozgó vendéglátás 561000 
Munkahelyi étkeztetés 562917 
Egyéb vendéglátás 562920 
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680001 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése    680002 
Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás 821000 
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Általános iskolai felnőttoktatás (5–8. évfolyam) 852024 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099 
Ifjúság-egészségügyi gondozás 869042 
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 890442 
Egyéb közfoglalkoztatás  890443 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.  
 
 
6.  Működési köre: Ózd város közigazgatási területén ellátja az önállóan működő 

közoktatási intézmények pénzügyi-gazdasági feladatait, valamint 
Ózd Város Önkormányzata által működtetett köznevelési 
intézményekben a működtető feladatait. 

 
7. Irányító szerv neve, székhelye:  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
    Felügyeleti szerve: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
8. Gazdálkodási besorolása: 
    Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
9. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
 
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-
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testülete határozott időre bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. Az egyéb munkáltatói 
jogokat Ózd Város Polgármestere gyakorolja. 
 
10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
 
Az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. Egyéb esetekben a  
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 
IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
11. Jogi személyiségű szervezeti egysége: nincs 
 
12. Alapító, illetve fenntartó neve és címe: Ózd Város Önkormányzata 
 3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
13. Nemzetiségi  és más feladatai: - 
 
14. Tagintézményei:     - 
 
15. Telephelye(i): 
  
Karbantartó Műhely 3600 Ózd, Árpád vezér út 13. 
 
Apáczai Csere János Általános Iskola épületei 3600 Ózd, Kőalja út 149. 
 3600 Ózd, Kőalja út 147. 
 
 
Árpád Vezér Általános  Iskola  épületei 3600 Ózd, Árpád vezér út 13. 
 
 
Bolyky Tamás Általános Iskola épületei 3600 Ózd, Bolyki Tamás út 42. 
 
 
Csépányi  Általános Iskola épületei 3661 Ózd, Csépányi út 117. 
 3661 Ózd, Csépányi út 133. 
 
 
Petőfi Sándor Általános Iskola épülete 3660 Ózd, Petőfi Sándor út 18-20. 
 
 
Sajóvárkonyi Általános Iskola épületei 3600 Ózd, Mekcsey út 205. 
 3600 Ózd, Mekcsey István út 118. 
 3600 Ózd, Mekcsey István út 211. 
 
 
Újváros Téri Általános Iskola épülete 3600 Ózd, Újváros tér 1. 
 
 
Vasvár Úti Általános Iskola épületei 3600 Ózd, Vasvár út 37/A. 
 3600 Ózd, Vasvár út 56. 
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16. A feladatellátást szolgáló vagyon: 
 
- Az Árpád vezér út 13. sz. alatt lévő Ózd Város Önkormányzata tulajdonában álló 8110. 
hrsz.-ú, 807 m2 alapterületű ingatlan. Az épület bruttó értéke: 4.837.534 Ft. 
 
- 3257 hrsz. alatt nyilvántartott, 5550 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található oktatási 
épületekkel, tornaszobával, közösségi házzal, sport és egyéb udvarral (3600 Ózd, Kőalja 
út 149. szám). 
- 3270 hrsz. alatt nyilvántartott 803 m2 alapterületű ingatlan a rajta található oktatási 
épülettel, melegítő konyhával, technika teremmel  és játszó udvarral (3600 Ózd, Kőalja 
út 147. szám). 
 
- 8110/A hrsz. 3415 m2 alapterületű ingatlanon található, az általános iskola által használt 
oktatási épület, tornaterem, sport- és egyéb udvar, ebédlő (Ózd, Árpád vezér út 13.). 
- Az Ózd, Árpád vezér út 13. sz. alatt lévő, 8110/A  hrsz. ingatlanon elhelyezkedő, 730,78 
m2 alapterületű Fejlesztő Központ helyiségei. 
 
 - 8696/1 hrsz.  9247 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található oktatási épületekkel, 
tornateremmel, ebédlővel, konyhával berendezéseikkel.  (3600 Ózd, Bolyki Tamás út 42.) 
 
- 19087 hrsz. alatt nyilvántartott 5223 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található 2 iskolai 
épülettel, melegítő konyhával, számítástechnikai teremmel, sport- és egyéb udvarral 
(3661 Ózd, Csépányi út 117. szám).  
- 19042 hrsz. alatt nyilvántartott 820 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található kultúrház 
épületével, benne található könyvtár és technika teremmel (3661 Ózd, Csépányi út 133. 
szám). 
 
- 1186 és 1270 hrsz. alatt nyilvántartott, 10849 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található 
oktatási épületekkel, iskolával, tornateremmel, melegítő konyhával, ebédlővel, technikai 
épülettel (3600 Ózd, Petőfi Sándor út 18-20. szám). 
 
- 4288, 4289/1 és 4290/2 hrsz. alatt nyilvántartott 10141 m2 alapterületű ingatlan a rajta 
található oktatási épülettel, tornateremmel, könyvtárral, sport- és egyéb udvarral, 
ebédlővel garázsokkal, műhelyekkel (3600 Ózd, Mekcsey István út 205. szám). 
- 3563 hrsz. alatt nyilvántartott 1335 m2 alapterületű ingatlan a rajta található 
kultúrházzal és udvarral (3600 Ózd, Mekcsey út 118. szám). 
- 4287 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (3600 Ózd, Mekcsey István út 211.)  
  (A Római Katolikus Egyház tulajdonában áll.) 
 
- 8414/56 hrsz. alatt nyilvántartott, 12983 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található 
oktatási épülettel, tornateremmel és berendezésekkel, a hozzá tartozó sport- és játszó 
udvarral (3600 Ózd, Újváros tér 1. szám). 
 
- 7714/5 hrsz. alatt nyilvántartott, 10545 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található 
oktatási épületekkel, tornateremmel, sport- és egyéb udvarral.   (3600 Ózd, Vasvár út 
37/A. szám). 
- 7344 hrsz. alatt nyilvántartott, 751 m2 alapterületű ingatlan (3600 Ózd, Vasvár út 56. 
szám). 

 
Ingóságok, eszközök az intézmény általános vagyonleltára szerint. 
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17. Vagyon feletti rendelkezési jog: 
 
Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlanvagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni. 
A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályairól 
szóló rendeletek az irányadók. 
 
 
Ózd, 2012. november 22. 
 
 
 Fürjes Pál 
 polgármester  
 
 
Záradék: 
 
A Gazdasági Ellátó Központ egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete  177/2012. (XI. 22.) határozatával hagyta jóvá.  
 
Jelen Alapító Okirat 2013. január 1. napján lép hatályba.  
 

-.-.- 
 

13.) napirend 
Javaslat KEOP-5.5.0/D pályázat benyújtására a Városi Sportcsarnok villamos energia 

megtakarítását eredményező korszerűsítésre 
 
Fürjes Pál: ez a javaslat a Városi Sportcsarnok energiaellátását alakítaná át takarékosabbá. 
Bruttó 40 MFt-os beruházással, amelynek megtérülési ideje 2-2,5 év, megújuló energiával 
látná el a villamos hálózatba történő bepótlással a Sportcsarnok villamos energia igényét.  
 
Vitális István technikai módosítást tesz a határozati javaslat 2. pontjához. Ott nem 2013., 
hanem 2012. évi költségvetésről van szó. Sikeres pályázat esetén az energia megtakarításon túl 
egy jobb minőségű világítástechnika valósulna meg, az egyébként sem rossz színvonalú 
technika egy még magasabb szintűre emelkedne. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
egybehangzóan támogatta.  
 
Obbágy Csaba elmondja, bízva a kedvező elbírálásban, az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság egybehangzóan támogatta a pályázat benyújtását. 
 
Fürjes Pál 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 
178/2012. (XI. 22.) határozata 

KEOP-5.5.0/D pályázat benyújtásáról a Városi Sportcsarnok villamosenergia 
megtakarítását eredményező korszerűsítésére 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi döntést hozta:  
 
1.)   Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Városi Sportcsarnok 

villamosenergia megtakarítást eredményező korszerűsítése céljából a KEOP-5.5.0/D 
számú pályázat benyújtásával az alábbi feltételek mellett: 

 
 - a projekt megnevezése:  Ózd Városi Sportcsarnok villamosenergia megtakarítását  

eredményező korszerűsítése 
- a projekt megvalósítás helyszíne:    Ózd, Brassói út 1., hrsz: 8628/4 
- a beruházás bruttó összköltsége, egyben  
  a teljes elszámolható költsége:    40.259.000,- Ft 
- a 85 %-os KEOP támogatás összege:   34.220.150,- Ft 
- a 15 %-os önrész összege:         6.038.850,- Ft. 

 
2.)  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6.038.850,- Ft összegű saját erő 

fedezetét az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a felhalmozási tartalék terhére 
biztosítja. 

 
3.)   Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Ózd Város 

Polgármesterét a pályázat benyújtásához és a támogatási szerződés megkötéséhez 
szükséges dokumentumok aláírására. 

 
Felelős: 
-  Pályázat előkészítéséért: PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
-  Dokumentumok aláírásáért: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen (a pályázati kiírás függvényében) 
 

-.-.- 
 

14.) napirend 
Javaslat a Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár Úti Általános Iskola és a Katona 

József Úti Óvoda energiamegtakarítást eredményező KEOP pályázatok benyújtására 
 

Fürjes Pál kifejti, a javaslat a Bolyky Tamás Általános Iskola és a Vasvár Úti Általános Iskola, 
valamint a Katona József Úti Óvoda energiamegtakarítást eredményező pályázatáról szól, 
amely az ott dolgozó és tanuló, óvodába járó emberek komfortérzetét fogja javítani és 
gazdasági hasznot is hoz. Ez segítség lenne  a Gazdasági Ellátó Központ költségeinek 
csökkentésében.  
 
Vitális István hangoztatja, ezek az energetikai pályázatok sikeresség esetén 2,5-3 év alatt 
megtérülnek, utána pedig költségcsökkentőek lehetnek. Ezen intézmények használhatóságát 
nemcsak esztétikailag, hanem komfortjában is javítják. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
egybehangzóan támogatta. 
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Fürjes Pál elmondja, hiánypótló fejlesztésről is szó van, hisz a 30 éven túli építészeti 
megoldások már nem felelnek meg a mai követelményeknek. Kéri, szavazzanak a Bolyky 
Tamás Általános Iskola és a Vasvár Úti Általános Iskola vonatkozásában.  
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
179/2012. (XI. 22.) határozata 

KEOP-5.5.0/B pályázat benyújtásáról a Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár Úti 
Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése céljából 

  
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi döntést hozta:  
 
1.)   Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Bolyky Tamás Általános 

Iskola és Vasvár Úti Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése céljából KEOP-
5.5.0/B számú pályázat benyújtásával az alábbi feltételek mellett: 

 
 - a projekt megnevezése:  Bolyky Tamás Általános Iskola és Vasvár Úti Általános  

Iskola épületenergetikai korszerűsítése 
- a projekt megvalósítás helyszínei:   Ózd, Bolyki Tamás utca 42., hrsz: 8696/1 
       Ózd, Vasvár út 37., hrsz: 7714/5 
- a beruházás bruttó összköltsége, egyben  
  a teljes elszámolható költsége:    250.000.000,- Ft 
- a 85 %-os KEOP támogatás összege:   212.500.000,- Ft 
- a 15 %-os önrész összege:         37.500.000,- Ft. 

 
2.)  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 37.500.000,- Ft összegű saját erő 

fedezetét az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a felhalmozási tartalék keret 
terhére biztosítja. 

 
3.)   Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Ózd Város 

Polgármesterét a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges szerződések, 
eredményes pályázat esetén a támogatási szerződés és a megkötéséhez szükséges 
dokumentumok aláírására. 

 
Felelős: 
-  Pályázat előkészítéséért: PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
-  Dokumentumok aláírásáért: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen (a pályázati kiírás függvényében) 
 

-.-.- 
 

Fürjes Pál kéri, szavazzanak a Katona József Úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítéséről. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
180/2012. (XI. 22.) határozata 

KEOP-5.5.0/C pályázat benyújtásáról a Katona József úti Óvoda épületenergetikai 
korszerűsítése céljából 

 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi döntést hozta:  
 
1.)   Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Katona József úti Óvoda 

épületenergetikai korszerűsítése céljából KEOP-5.5.0/C számú pályázat benyújtásával az 
alábbi feltételek mellett: 

 
 - a projekt megnevezése:  Katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése 

- a projekt megvalósítás helyszíne:   Ózd, Katona József út 7., hrsz: 7710 
- a beruházás bruttó összköltsége, egyben  
  a teljes elszámolható költsége:    49.000.000,- Ft 
- a 85 %-os KEOP támogatás összege:   41.650.000,- Ft 
- a 15 %-os önrész összege:         7.350.000,- Ft. 

 
2.)  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7.350.000,- Ft összegű saját erő 

fedezetét az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a felhalmozási tartalék keret 
terhére biztosítja. 

 
3.)   Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Ózd Város 

Polgármesterét a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához előírt feltételes vállalkozói 
szerződések és a támogatás megkötéséhez szükséges dokumentumok aláírására. 

 
Felelős: 
-  Pályázat előkészítéséért: PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
-  Dokumentumok aláírásáért: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen (a pályázati kiírás függvényében) 
 

-.-.- 
 

15.) napirend 
Javaslat Ózd Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervének 

elfogadására 
 

Dr. Almási Csaba hozzászólásában elmondja, hogy a belső ellenőrzés működtetése kötelező 
önkormányzati feladat. A belső ellenőrzés közvetlenül a jegyző irányítása alatt működik. A 
jövő évben változások lesznek a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésében, így ezzel 
összefüggésben a belső ellenőrzés 2013. évi tervében is. A belső ellenőri létszám 2 főre 
csökken, mert 1 fő szülési szabadságra fog menni. A jövő évi terv ennek megfelelően készült 
el. Maga a belső ellenőrzés ellátja egyrészt az önkormányzat, és önkormányzat 
intézményeinek, beleértve a Polgármesteri Hivatalnak a belső ellenőrzési feladatait, illetve az 
Ózdi Kistérségi Többcélú Társulás esetében is az abban résztvevő önkormányzatok számára a 
belső ellenőrzési feladatokat. Bízik abban, hogy ez a Társulás vonatkozásában 2013. júniusa 
után is így lesz. 
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Tóth Pál: az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság egybehangzóan elfogadásra 
javasolja a 2013. évi belső ellenőrzési tervet. 
 
Vitális István: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság szintén megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja az előterjesztést. 
 
Fürjes Pál kéri, szavazzanak. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
181/2012. (XI. 22.) határozata 

Ózd Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta és a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 92. § (6) bekezdésben foglaltak alapján a 
következő határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület a határozat 1. mellékletét képező 2013. évi belső ellenőrzési tervet 
jóváhagyja. 
 
Felelős: Jegyző 
Határidő: 2013. december 31. 
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1. melléklet a 181/2012.(XI. 22.) határozathoz 
 
 
 

2013. évi belső ellenőrzési terv 
 
A vizsgált időszak 2013. évben: 2011-2012. év 
 
Az ellenőrzések módszere: szúrópróbaszerű, indokolt esetben tételes 
 
Az ellenőrzés célja: A számviteli törvény teljesülése, a gazdálkodás szabályszerűségének 

vizsgálata 
 
I. Az ellenőrzési kapacitás meghatározása: 
 
Naptári napok száma: 
       365 nap x 2 fő   =  730 nap 
Pihenőnapok, szabadnapok száma: 
     104 nap x 2 fő   = -208 nap 
Fizetett ünnep: 
       11 nap x 2 fő   =    -22 nap 
Fizetett szabadság: 
    39 nap + 34 nap =    -73 nap 
 
Nettó munkaidő:                                                                  427 nap 
 
Továbbképzés, jogszabályok tanulmányozása 
                                10 nap x 2 fő   =  20  nap 
Revizori napok száma:      407 nap 
 
II. Az éves revizori napok megoszlása 
 
1) Ózd város költségvetési intézményeinél végzett ellenőrzések revizori napjai: 
-   gazdasági, pénzügyi ellenőrzés revizori napjai:   166 nap 
-   utó-, téma és célellenőrzés revizori napjai:     29 nap 

    195 nap 
 

 2) Többcélú Kistérségi Társulás Önkormányzatainál végzett ellenőrzések: 
- gazdasági, pénzügyi ellenőrzés revizori napjai:   192 nap 
- utó-, téma- és célvizsgálatok revizori napjai:     20 nap 
                                                                            212 nap 
 
Összesen:    407 nap 
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III. Az ellenőrzések ütemezése Ózd város intézményeinél: 
 
1) Rendszerellenőrzés 
 
Sorsz. Ellenőrzendő egység  Ellenőrzés tervezett Revizori 
 megnevezése időpontja napok 
 
1.   Alsófokú Oktatási Intézmények 
Gondnoksága  2013.10.07 - 2013.11.05. 40 nap 
2.   Ózdi Művelődési Intézmények            2013.11.11 - 2013.12.06.    40 nap 
   
2) Pénzügyi ellenőrzés 
 
a) Ózd Városi Polgármesteri Hivatal: 
 
aa) Hivatali gépjárművek használatának 
     ellenőrzése 2013.07.02 – 2013.07.15. 20 nap 
ab) Felhalmozási, fejlesztési célú 
     pénzfelhasználás ellenőrzése 2013.09.02 – 2013.09.18. 26 nap 
 
b) Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
    gazdálkodás ellenőrzése 2013.07.18 – 2013.07.31. 20 nap 
 
c) Szociális intézmények térítési díjainak ellenőrzése 
  2013.09.23 – 2013.10.04. 20 nap 
  
3) Utó-, téma és célvizsgálatok   29 nap 
 
 
A vizsgálatokra fordítandó revizori napok száma összesen: 195 nap 
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1. melléklet a 2013. évi belső ellenőrzési tervhez 
 

Kockázatelemzés a 2013. évi belső ellenőrzési munkaterv összeállításához 
 

Ózd Város Önkormányzatánál és intézményeinél 
 
 
 

Kockázatelemzési kritérium mátrix 
 
 

 Kockázati tényező alacsony közepes magas érték súly 
Jogszabályváltozás Nem volt Alapfela-

datot nem 
érintett 

Alapfeladatot érintett 1 0-1-2 

Szervezet 
összetettsége 

Kevésbé 
összetett 

összetett Több szervezeti egységgel 
rendelkezik 

2 0-1-2 

Vezető személy 
változása 

5 éve nem 
változott 

5 éven belül 
változott 

1 éven belül változott 2 0-1-2 

Pénzforgalom kicsi közepes nagy 2 0-1-2 
Utolsó ellenőrzés óta 
eltelt idő 

6 hónapon 
belül  

1 éven belül 1 éven túl 3 0-1-2 

 
 
Ózdi Művelődési Intézmények 
 
Kockázati 
tényező 

alacsony közepes magas Súly 

Jogszabályváltozás   X 2 
Szervezet 
összetettsége 

 X  1 

Vezető személy 
változása 

X   0 

Pénzforgalom  X  1 
Utolsó ellenőrzés 
óta eltelt idő 

  X 2 

 
 
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 
 
Kockázati 
tényező 

alacsony közepes magas Súly 

Jogszabályváltozás   X 2 
Szervezet 
összetettsége 

 X  1 

Vezető személy 
változása 

 X  1 

Pénzforgalom   X 2 
Utolsó ellenőrzés 
óta eltelt idő 

  X 2 
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Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 
 
Kockázati 
tényező 

alacsony közepes magas Súly 

Jogszabályváltozás  X  1 
Szervezet 
összetettsége 

 X  1 

Vezető személy 
változása 

 X  1 

Pénzforgalom  X  1 
Utolsó ellenőrzés 
óta eltelt idő 

X   0 

 
 
A kockázat elemzése és összesítése 
 
Szervezet Kockázat megnevezése Kockázat 

értéke 
Súly Értéke Szervezet 

kockázatos-
sága 

Ózdi Műve-
lődési Int. 

Jogszabályváltozás 
Szervezet összetettsége 
Vezető személy változása 
Pénzforgalom 
Utolsó ellenőrzés óta eltelt idő 

Közepes 
Magas 
Alacsony 
Közepes 
Magas 

1 
2 
0 
1 
2 

1 
2 
2 
2 
3 

13 

Alsófokú 
Oktatási Int. 
Gondnoksága 

Jogszabályváltozás 
Szervezet összetettsége 
Vezető személy változása 
Pénzforgalom 
Utolsó ellenőrzés óta eltelt idő 

Magas 
Közepes 
Közepes 
Magas 
Magas 

2 
1 
1 
2 
2 

1 
2 
2 
2 
3 

16 

VSI Jogszabályváltozás 
Szervezet összetettsége 
Vezető személy változása 
Pénzforgalom 
Utolsó ellenőrzés óta eltelt idő 

Közepes 
Közepes 
Közepes 
Közepes 
Alacsony 

1 
1 
1 
1 
0 

1 
2 
2 
2 
3 

7 

 
Az átfogó ellenőrzésre javasolt intézményeket a kockázatelemzési kritérium mátrix 
módszerének segítségével választottuk ki: 

- Ózdi Művelődési Intézmények: 13 pont 
- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága: 16 pont. 

 
A 2013-as munkatervbe tehát ezen két intézmény került. 
 

-.-.- 
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16.) napirend 

Beszámoló az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2012. I. félévi tevékenységéről 
Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására 

 
17.) napirend 

Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2012.– 2013. évi üzleti tervének 
elfogadására 

 
Fürjes Pál, mivel a két téma összefügg, javasolja azok együttes megtárgyalását. Pontosításként 
elmondja, hogy egy korábbi határozatban az Ózdi Távhő Kft üzleti éve a gázévhez lett 
igazítva, ami minden év július 1-jével kezdődik, ezért kerül most megtárgyalásra a 2012-2013. 
év üzleti terv. 
 
Halász Sándor elmondja,  a mérlegbeszámoló szerint az eredményt teljesítették. Az I. félévben 
nagyon nagy munkákat végeztek el, pl. megszüntették az ún. gyári ági távhővezetéket. Ez a 
vezeték 1,2 km-es vezeték volt, aminek már csak a végén volt a Bólyai Szakközépiskola, 
illetve a Petőfi Általános Iskola, illetve az Acél-Trans Kft. Ezekben az iskolákban saját kazánt 
építettek be, önálló fűtéssel fognak rendelkezni. Mindkét iskolában volt szolgálati lakás. Ezt a 
két lakást leválasztották az iskolák fűtési rendszeréről, tehát külön szabályozhatók, külön 
mérhetők lettek, így az iskola a téli szünet alatt, illetve a hétvégeken tudja csökkenteni a 
fűtését. Elkezdődött a 400-as távhővezeték földbetétele, a közbeszerzés lezajlott, a pályázatot 
nem ózdi cég nyerte el, de az effektív munkát ózdi vállalkozók végzik. Az első szakasz már 
földbe került, nyomáspróbája megtörtént, 2013 nyarán, vagy őszén lesz rákötve a 
távhővezetékre. Rátér az üzleti tervre. Ismerteti, hogy november 1-jén a miniszter a 
távhőtámogatási rendeletet módosította, a távhőtámogatásuk csökkent. Számadatokkal 
támasztja alá, hogy emiatt kb. 90 MFt-tal kevesebb a bevételük, ezt már nem tudják 
kigazdálkodni. Ezért a város vezetésével egyeztetve úgy döntöttek, hogy a 2012. január 1-jén 
életbe lépett 4,2 %-os áremelést 2013. január 1-jével érvényesíteni fogják. Ózdon 3 éve nem 
emelkedett a távhő díja, de a támogatás hiányát már nem tudják kigazdálkodni. Egy átlag 
lakásban 9270 Ft-ot fog jelenteni ez évente. Az új hőár 3480 Ft lesz.  
 
Vitális István közli, egy korábban elfogadott infláció mértékű áremelés bevezetéséről van szó. 
Kiemeli az Ózdi Távhő Kft ügyvezetőjének hozzászólásából, hogy mintegy 90 MFt-tal 
csökken társaságuk árbevétele, ezért szükséges a korábban elfogadott díjemelés érvényesítése. 
Ez a 4,2 %-os emelés nem fedezi teljes mértékben a 90 MFt hiányát, azaz a Távhő és a város 
vezetése nemcsak a díjemeléssel kívánja a Távhő helyzetét konszolidálni, hanem az elmondott 
fejlesztésekkel, energetikai és egyéb megtakarítások révén is igyekeznek a távhő árát kordában 
tartani. Amennyiben lehetőség lesz rá, a jövőben is folytatódni fognak ezek a fejlesztések 
annak érdekében, hogy ne kelljen a magas távhő árát a továbbiakban emelni. A Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság egybehangzóan elfogadta a beszámolót és az üzleti tervet is.  
 
Fürjes Pál hangsúlyozza, az éves beszámolót a könyvvizsgáló is ellenjegyezte, illetve a 
Felügyelő Bizottság is megtárgyalta és jóváhagyta. Kéri a Képviselő-testületet, hogy 
szavazzanak a beszámoló elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 



 

 

129 

 

 
 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
182/2012.(XI.22.) határozata 

az Ózdi Távhő Kft. 2012. I. félévi tevékenységéről készült beszámoló jóváhagyásáról 
a mérleg megállapításáról, az eredmény-kimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyásáról  

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

1. A Képviselő-testület az Ózdi Távhő Kft. 2012. I. félévi beszámolóját 
1.504.400 e Ft mérleg főösszeggel, 

                 11.664 e Ft adózott eredménnyel, 
jóváhagyja. 
 

2. A Képviselő-testület a 11.664 e Ft mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba 
helyezésével egyetért.  

 
Felelős: az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 
Határidő: 2012. november 30.  

       
3. A Képviselő-testület felhívja az ügyvezető igazgató figyelmét, hogy a 

mérlegbeszámolót a hatályos jogszabályoknak megfelelően 2012. november 30-ig a 
Céginformációs Szolgálathoz nyújtsa be. 
 
Felelős: az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 
Határidő: 2012. november 30.  
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Fürjes Pál kéri, szavazzak az üzleti terv elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
183/2012.(XI.22.) határozata 

az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2012.-2013. évi üzleti tervének elfogadásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
1.    Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Távhő Kft. ezen határozat 1. 
mellékletét képező 2012-2013. évi üzleti tervét – 2.132.000 EFt tervezett összes bevétellel, és 
9.000 EFt tervezett üzemi eredménnyel – jóváhagyja. Felhívja az Ózdi Távhő Kft. ügyvezető 
igazgatóját a szükséges intézkedések végrehajtásának megtételére. 

 
Felelős: az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 
Határidő: folyamatos 

 
2. A társaság 2012-2013. üzleti évére jóváhagyott üzleti tervét befolyásoló körülmény jelentős 
változása esetén az üzleti terv módosítására vissza kell térni. 
 

Felelős: az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 
Határidő: folyamatos 
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1. melléklet a 183/2012.(XI.22.) határozathoz 

 

ÜZLETI TERV 
 

1. Szolgáltatással és gazdálkodással kapcsolatos főbb irányelvek 
 Éves gazdálkodásra ható társadalmi és gazdasági környezet rövid bemutatása: 

A gazdasági életben, a gázpiacon történő jelentős változások gazdálkodási és 
pénzügyi helyzetünket nagymértékben befolyásolják.  Célkitűzéseink 
meghatározásánál a jelenleg ismert információkat vettük figyelembe. 
Ez évben jelentősen befolyásolja tevékenységünket a 51/2011.(IX.30.) sz. NFM 
rendelet alkalmazásával a távhőszolgáltatási támogatás. 
Gazdálkodásunkat nem jellemezheti a vállalkozási szférában meghatározó 
nyereségorientáltság, célunk a likviditás biztosítása és a biztonságos működés 
megvalósítása. Figyelemmel az 50/2011.(IX.30.) NFM rendelet 5. §-a által előírt 
nyereségkorlátra.  
Az Ózdi Erőmű Kft. által telepített két db új gázmotor, társaságunk számára terv 
szerint 105.000 GJ hőt értékesít az üzleti évben.  
Különös figyelmet fordít cégünk a költségek csökkentésére, az időjárás tartós 
anomáliáit követő gázszükséglet ingadozása miatti kötbér elkerülésére, 
valamint a kinnlevőségek mérséklésére. 

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

 Szolgáltatási terv: 
A szolgáltatás folyamatosságának, zavartalanságának biztosítása, színvonalának 
javítása cégünk fő feladata. 
Alapvető feladataink között szerepel a 2005. évi XVIII. törvény és annak 
végrehajtására kiadott 157/2005.(VIII.15.) sz. Kormányrendelet által megkövetelt 
távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok végrehajtása. A nevezett törvény és 
kormányrendelet változásainak figyelemmel kísérése és gazdálkodásunkra 
gyakorolt hatásának értékelése. A hőmennyiségmérés alapján történő elszámolás 
során kiemelt fontosságú feladat az idényvégi elszámolású Általános Közüzemi 
Szerződéssel rendelkező felhasználókkal a tényleges fogyasztás és a kiszámlázott 
előleg egyenlegével történő elszámolás a 2012-2013. fűtési idényre vonatkozóan, 
melynek várható időpontja 2013. június. Társaságunk kiemelt fontosságúnak ítéli 
meg a felhasználók lehető leggyakoribb tájékoztatását a hőmennyiségmérés alapján 
történő elszámolással összefüggő kérdésekben. 

 A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) a kötelező villamos 
energia átvétel (KÁT) rendszerét átalakította, - a 11. § (4) bekezdése szerint a 
„kötelező átvétel legfeljebb az adott beruházásnak az adott átvételi ár melletti 
megtérülési idejére biztosítható”. A KÁT rendszerben történő értékesítési lehetőség 
megszűnt az Ózdi Távhő Kft. két gázmotorját illetően. Az Ózdi Távhő Kft. saját 
tulajdonú 2 db gázmotorja addig áll, amíg kedvező ajánlatot nem kap egy virtuális 
erőműtől, és így működésük gazdaságossá nem válik. A Sinergy Kft. 2 db 
gázmotorja a következő üzleti évben a megváltozott körülményekhez igazodva és a 
„Távhőtermelő Beruházási és Hosszútávú Hőszolgáltatási Szerződés” szerint 
tovább üzemelnek.
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 Fűtési időszakon kívül (nyáron) szerződés szerint elsősorban az Ózdi Erőmű Kft. 
szolgáltatja a hőt, azonban szükség szerint kazánok indítására is sor kerülhet a folyamatos 
szolgáltatás biztosítása érdekében. 

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

 A pénzügyi lehetőségeink szerint csökkentjük a vezetékhálózat energia veszteségeit. 

 
2. A szolgáltatás minőségjavítását célzó intézkedések – beruházási terv 

Feladatunk a szinten tartó, pótló és energiatakarékos felújítások, beruházások 
megvalósítása, a termelő és szolgáltató rendszer korszerűsítése, a 2011. évben benyújtott 
pályázatban tervezett korszerűsítés megvalósítása. 
 Fűtőerőműben: Forróvíz kazánokat vezérlő szekrény PLC átépítése és   

  kazánonkénti földgázmérés kiépítése, ami része az 
  eszközbeszerzési pályázatnak („Egyebek” pontban megtalálható) 
                    

 Hőközpontokban: 
 Volán Pu. hkp.                                7.000 eFt 
 MATÁV hkp.                                 7.000 eFt 
 Vasvár üzletház hkp.                                5.000 eFt 
 Bolyki főút ABC hkp.                                4.500 eFt 
 Épületenkénti hőfogadók áramellátásának 
                                villamos kiépítése                                3.000 eFt 
                                                                                          26.500 eFt 
 Vezetékek: 

                        Szabolcs köz 2-3. primer gerincvezeték                  4.000 eFt 
                        Szabolcs köz 1-2. primer gerincvezeték                12.000 eFt 
                               16.000 eFt 

 A piac úti levegőben szerelt vezeték földbefektetése érdekében összességében nettó 
151.700 eFt-os a szerződés szerinti ráfordítás. A tárgyi üzleti évben nettó 30.340 eFt kell 
megelőlegeznie társaságunknak. A 2013-2014. üzleti évben várhatóan lezajlik a tárgyi 
beruházás teljes pénzügyi elszámolása, a támogatás lehívása. 

 Egyéb:                  Szent István út 27. 2/1. sz. alatti lakás felújítása      1.000 eFt 
                         Hőközponti távfelügyeleti rendszer kiépítése      7.000 eFt 
                         Informatikai, irodai fejlesztések                                1.000 eFt 
                         Nem lakott, kinnlevőséggel,  
                         behajthatatlan követelésnek ítélt távhőtartozással  
                         terhelt lakások megvétele                               6.000 eFt 
                         Eszközbeszerzési pályázat önrésze                               7.000 eFt 
                                22.000 eFt 

 EKOMEN Program:                                                                                    4.000 eFt 
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EKOMEN: Egyszerűsített Komfortnövelő Energiafelhasználás. 
A Program lényege, hogy Ózd városában az Ózdi Távhő Kft. segítségével elinduljon 
a lakossági távhőfelhasználók energia racionalizálási szemléletének kialakítása. 
 

Célja: 
Egy olyan szabályozható szekunder fogyasztói rendszer kiépítése, amely: 

 hőleadónként, lakásonként szabályozható (tetszőleges belső 
helyiséghőmérséklet), 

 magasabb komfortfokozatot biztosít, 
 ösztönöz a takarékosságra és további energiacsökkentő módozatokat von 

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

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

3. Marketing terv 
 Szállítók és vevők helyzete, partnerek: 

 Az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-vel kötött szerződésünk, miszerint a 
melegvíz-szolgáltatáshoz szükséges hidegvizet mi számlázzuk a 
fogyasztók felé, érvényben van, bár a hátralékok kapcsán (megközelítőleg: 
20.000 eFt) ez kedvezőtlen társaságunkra nézve. Társaságunk 
kezdeményezte a szerződés módosítását. 

 A cég földgáz szállítója jelenleg az E.ON. Energiaszolgáltató Kft., aki 
szerződés szerint teljesít. A gázév 2013. július 1. 6,00 órakor zárul, az azt 
követő időszak gázbeszerzésére vonatkozó tárgyalásokat kezdeményezünk. 

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

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

 Értékesítési és árképzési stratégia: 
A hőenergia termelését a fogyasztók igényének kielégítése szabja meg. Az 
irányvonal a felhasználói igényekhez igazodó, üzembiztos és takarékos üzemvitel, a 
távhőszolgáltatási és működési költségek csökkentése mellett a hatékonyság 
növelése, a felhasználói kör bővítése.  
Díjainkat a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 57/D § alapján, mint 
legmagasabb hatósági árat, a Magyar Energia Hivatal javaslatának 
figyelembevételével, a miniszter rendeletben állapítja meg. A Nemzeti Fejlesztési 
Miniszter az 50/2011.(IX.30.) NFM rendeletében 2012. 01. 01-től 4,2 %-os 
áremelést állapított meg, a megelőzően alkalmazott 2010. 01. 01-től érvényes, 2011. 
március 31-én befagyasztott díjakhoz képest. Társaságunk a megemelt díjakat 2013. 
január 01-jétől kívánja érvényesíteni!  
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4. Eredményterv  
 A 2012-2013. üzleti évi eredménytervünkben a közelmúltban bekövetkezett 

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

 Távhőszolgáltatási árbevételünk tervezésénél 2013. 01. 01-től számoltunk 4,2 %-os 
díjemeléssel, mert a 2012. 01. 01-től érvényes hatósági díjakat 2013. január 01-től 
érvényesítenünk kell. 

 A Nemzeti Fejlesztési Miniszter 51/2011.(IX.30.) NFM rendelete alapján 
társaságunk távhőszolgáltatási támogatásra jogosult. A 2012. november 01-től 
érvényes módosítást is számszerűsítettük tervünkben, így a lakossági 
felhasználóknak nyújtott távhőszolgáltatásra tekintettel, november 01-től 
csökkentett összegű, 2.277,- Ft/GJ mértékű támogatási összeggel, összesen 560.000 
EFt-tal számoltunk. 

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

 Egyéb bevételek között 60.000 EFt a 2012. naptári évi hitelesített emisszió 
kibocsátás elszámolásának értéke, melynek érvényesítésére ebben az időszakban 
kerül sor. 

 A gázbeszerzés költsége tervezésénél a 2012-2013. évi gázévre érvényes, a E.ON 
Energiaszolgáltató Kft.-vel megkötött szerződésünk szerinti költségeket vettük 
figyelembe. 

 Hőbeszerzési költségeink tervezésénél a Nemzeti Fejlesztési Miniszter 
50/2011.(IX.30.) NFM rendelete által meghatározott, a távhőszolgáltatónak 
értékesített távhő árával számoltunk. A rendelet 2012. november 01-től módosult, 
így már 4.080,- Ft/GJ összeggel kalkuláltunk. 

 A vásárolt villamos energia költségek tervezésénél a 2012-2013. évre vonatkozó 
ÉMÁSZ Nyrt-vel megkötött szerződésünk adatai alapján terveztünk. A saját 
gázmotorok üzemeltetésének szüneteltetése miatt megnövekedett költségekkel 
számoltunk. 

 Eredménytervünkben a személyi jellegű ráfordításoknál 5 % bérköltség 
növekedéssel számoltunk. 

 Egyéb ráfordítások között 60.000 EFt a 2012. évi hitelesített emisszió kibocsátás 
elszámolásának értéke, melynek érvényesítésére ebben az időszakban kerül sor.  

 2012 – 2013 üzleti év végére társaságunk tervezett üzemi eredménye 9.000 eFt. 
Amennyiben a gazdasági helyzetben jelentősebb változás nem következik be, az 
eredmény várhatóan realizálható, megteremtve ezzel a jövőbeni fejlesztések alapját. 
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5 
A 2012-2013 évi üzleti eredményterv 

                                                                                          

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

- távhőszolg. támogatás 
3. Bevételek összesen 

1.497.000 
1.396.500 

90.000 
- 

10.500 
635.000 
560.000 

2.132.000 
4. Anyagjellegű ráfordítások összesen 

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

1.733.000 
1.538.000 

946.000 
460.000 

65.000 
40.000 
90.000 

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

225.000 
152.500 

25.000 
47.500 

6. Értékcsökkenési leírás 100.000 
7. Egyéb ráfordítás 65.000 
8. Ráfordítások összesen 2.123.000 
9. Üzemi tevékenység eredménye 9.000 
10. Pénzügyi műveletek eredménye - 
11. Szokásos vállalkozási eredmény 9.000 
12. Rendkívüli eredmény - 
13. Adózás előtti eredmény 9.000 

 
5. Likviditási terv – Kinnlevőségek kezelése:  

Likviditási tervünk elsődleges célja, hogy a legfontosabb működési költségek fedezetét 
folyamatosan határidőre biztosítsuk. A bérek és a járulékok fizetését, valamint az adó 
befizetéseket határidőre teljesítsük. A cég likviditását megőrizzük, a szállítói tartozásokat 
határidőre teljesítsük.  
Társaságunk tárgyi üzleti évben kiemelten kezeli a kinnlevőségek ügyét, melynek 
érdekében folytatjuk a már korábban megkezdett intézkedések végrehajtását, ezek: 
 Az 1993-2012. évi tartozások jogerős bírósági végzés alapján történő végrehajtása. 
 A 2012. évi hátralékok fizetési meghagyásának indítása. 
 A 2012-2013. évi fizetési felszólítások folyamatos kiküldése a fennálló tartozásokra. 
 Hátralék-rendezése: 

- Fizetési halasztás a 100.000,- Ft-ot meg nem haladó tartozásra. 
Feltétel: A tárgyhavi számladíjak fizetése mellett max. 6 havi halasztás a tartozásra. 
- Részletfizetési megállapodás a 100.000,- és 200.000,- Ft közötti tartozásra. 
Feltétel: A tárgyhavi számladíjak fizetése mellett a tartozás max. 12 havi részletben 
történő kiegyenlítése. 
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18.) napirend 
Javaslat az „Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási 

esélyeinek növelésére” elnevezésű – TÁMOP 5.2.3-A-11 jelű – kistérségi projekttel 
kapcsolatos döntések meghozatalára 

 
Vitális István ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egybehangzóan elfogadta az 
előterjesztést. 
 
Dr. Kósné Dargai Rita tájékoztat, az Egészségügyi és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta 
és egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 
 
Fürjes Pál szavazásra kéri a Képviselő-testületet. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
184/2012. (XI.22.) határozata  

az „Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek 
növelésére” elnevezésű – TÁMOP 5.2.3-A-11 jelű – kistérségi projekttel  

kapcsolatos döntések meghozataláról 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület Ózd Kistérség Többcélú Társulása (3600 Ózd, Városház tér 1.) részére a 
TÁMOP 5.2.3-A-11 jelű projekt megvalósítása céljára – Ózd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 19/2004. (IV.15.) önkormányzati rendeletének 32. § (2) bekezdése 
alapján - az alábbi helyiségeket biztosítja a pályázat megvalósításának kezdő időpontjától 15 
éves időtartamra, pályázati eljárás lefolytatása nélkül, továbbá eltekint a 37. § (1) 
bekezdésében előírt óvadékfizetési kötelezettségtől: 
 

a.) Ózd, Október 23. tér 1. III/301. és 302. sz. alatti, 11172/B hrsz-ú, 154,7 m2 
alapterületű, 
b.) Ózd, Vasvár út 60. sz. alatti, 7353 hrsz-ú, 88 m2 alapterületű, 
c.) Ózd, Árpád vezér út 22/C. és 22/B. sz. alatti, 8360/A/19 és 8360/A/20 hrsz-ú, 
249,77 m2 alapterületű helyiség. 

 
Felelős:  
Az épület bérbeadásáért:  Ózdinvest Kft. ügyvezetője 
 
Határidő: döntést követően azonnal, illetve folyamatosan 
 

-.-.- 
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19.) napirend 
Javaslat az ÓZDINVEST Kft. vagyonkezelésébe adott nem lakáscélú helyiségek 

2013. évi felújítási tervének elfogadására 
 
Vitális István ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta 
és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
185/2012. (XI.22.) határozata 

az ÓZDINVEST Kft. vagyonkezelésébe adott nem lakáscélú 
helyiségek 2013. évi felújítási tervének elfogadásáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület az ÓZDINVEST Kft., mint vagyonkezelő javaslata alapján – az Ózd 
Város Önkormányzata és az ÓZDINVEST Kft. között 2008. július 1-jén létrejött 
Vagyonkezelési Szerződés 5.3. pontjának megfelelően – hozzájárul ahhoz, hogy a 
vagyonkezelő a 2012. évben a vagyonkezelésben lévő ingatlanokra elszámolt amortizációt 
5.694 eFt összegben a határozat 1. mellékletében felsorolt ingatlanok felújítási 
munkálataira fordítsa. 
 
Felelős:  ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
Határidő: 2013. december 31. 
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1. melléklet a 185/2012. (XI.22.) határozathoz 

 
J A V A S L A T 

a rekonstrukciós és értéknövelő 
felújítási munkákra 

 

Ss
z. Cím Munka megnevezése 

Munka becsült 
költsége eFt 

 
1. 
 
 

Vasvár út 60.  
(Hrsz: 7353) 

Vadló Western Kocsma szennyvíz alapvezeték 
részleges cseréje, hőszigetelt üveg beépítése, fűtési 
rendszer bővítése 

430 

2. 
 

Vasvár út 60. 
(Hrsz: 7353) Homlokzati nyílászárók cseréje 1.409 

3. 
 
 

Nemzetőr út 20. 
(Hrsz: 7342/11) 

Csempeburkolat, padlóburkolat készítése, homlokzat 
burkolása, beltéri ajtók cseréje, ereszcsatorna cseréje 1.732 

4. 
 

Október 23. tér 
1. 
(Hrsz: 11172/B) 

Folyosók burkolatának cseréje, festése 2.123 

   Ö s s z e s e n     5.694 
-.-.- 

 
20.) napirend 

Javaslat Dr. Pánczél Irma vállalkozó fogorvos helyiségigényének 
elbírálására 

 
Vitális István  elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra 
javasolja az előterjesztést. 
 
Dr. Kósné Dargai Rita ismerteti, az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Fürjes Pál  kéri, szavazzanak. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza:  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
186/2012. (XI.22.) határozata 

Dr. Pánczél Irma vállalkozó fogorvos 
helyiségigényének elbírálásáról 

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

 
1. A Képviselő-testület Dr. Pánczél Irma részére az Ózd, Október 23. tér 1. sz. alatti 

ingatlan I. emeletén található 50,01 m2 alapterületű fogorvosi helyiségcsoportot 2012. 
december 1-jétől, bérleti jogviszony keretében  határozatlan időtartamra biztosítja. A 
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helyiségért a bérlő a mindenkori piaci bérleti díj 40 %-át köteles megfizetni a bérbeadó 
ÓZDINVEST Kft. részére, valamint viselni köteles a helyiség fenntartási és 
üzemeltetési költségeit is. A Képviselő-testület eltekint a 19/2004. (IV.15.) 
önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdésében előírt óvadékfizetési kötelezettségtől.  
 

2. A Képviselő-testület a kedvezményes bérbeadás miatt keletkezett, az Önkormányzatot 
terhelő Áfa fizetési kötelezettséget – mely 2012. 12. hóra 3.759,- Ft – a 2012. évi 
költségvetésében az egészségügyi alapellátás működési kiadásainak terhére biztosítja.  

 
Felelős:  PH Pénzügyi Osztály vezetője 

PH Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője 
ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

 Határidő:  döntést követően azonnal 
-.-.- 

 
A 21.)  napirend tárgyalására zárt ülésen kerül sor, melynek anyagát külön jegyzőkönyv 
tartalmazza.  
 

22.) napirend 
Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a tandíjfizetési 

kötelezettség szabályozásáról szóló 159/2012. (X.18.) határozatának módosítására 
 

Obbágy Csaba ismerteti, októberben döntöttek a tandíjfizetési kötelezettség 
szabályozásáról, az akkor hozott határozat néhány ponton technikai módosítást igényel.  
 
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és 
Esélyegyenlőségi Bizottsággal együtt tárgyalta az előterjesztést és azt egyhangúlag 
elfogadásra javasolja.  
 
Fürjes Pál kéri, szavazzanak az előterjesztésről.  
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
188/2012. (XI. 22.) határozata 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a tandíjfizetési kötelezettség 
szabályozásáról szóló 159/2012. (X. 18.) határozatának módosításáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 159/2012. (X. 18.) határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép. 
 
2. A határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép. 
 
Felelős:  Intézményvezetők 
Határozat: azonnal 
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1. melléklet a188/2012. (XI. 22.) határozathoz 
 

„1. melléklet a 159/2012. (X. 18.) határozathoz 
 

Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatás  
az ózdi Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskolában  

a 2012/2013. tanévben 
 

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerint tandíjköteles a tanulói jogviszony keretében a 
második vagy további szakképesítésre való felkészülés, beleértve a második vagy további 
szakmai vizsgát, annak javító- és pótló vizsgáit is.  
 
1. A tandíj mértéke:  

A tanévkezdéskor megállapított, a szakmai feladatra jutó kiadások egy tanulóra eső 
összegének 15%-a. 

 
2.   A tandíj meghatározásánál figyelembe vehető kedvezmények: 

 
2.1.   Tanulmányi eredmények alapján járó kedvezmények: 
 

A tanulót – kérelemre – a legalább 4,5 átlagú tanulmányi eredménye, valamint     
országos tanulmányi versenyen elért 1-10. helyezése alapján kedvezmény illeti 
meg.  A kedvezmény mértéke a tandíj összegének 30%-a. 

 
2.2.   Szociális kedvezmények tandíjfizetési kötelezettség teljesítésénél: 

  
2.2.1.  Kérelemre a tandíj összege a tanuló szociális helyzete alapján legfeljebb 

30%-kal mérsékelhető. 
A mérséklésről az intézmény igazgatója a bemutatott dokumentumok 
alapján dönt. 
Szociális helyzete alapján nem adható tandíjcsökkentő kedvezmény 
annak a tanulónak, akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a 
mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj összegének 200%-át meghaladja. 
 

2.2.2.  A tanulmányi eredmény és a szociális helyzet együttes 
figyelembevételével megállapított kedvezmény nem haladhatja meg a 
tandíj összegének 50%-át. 

 
2.2.3.  A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló tandíjat 

nem fizet. 
 

3.   A tandíjfizetés módja:  
A tandíj két részletben fizetendő készpénzben, az első félévben október 30-ig, a második 
félévben február 28-ig.” 
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2. melléklet a 188/2012. (XI. 22.) határozathoz 
 
„2. melléklet a 159/2012. (X. 18.) határozathoz 

Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatás  
az ózdi Árpád Vezér Általános és Szakiskolában  

a 2012/2013. tanévben 
 

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerint tandíjköteles a tanulói jogviszony keretében a 
második vagy további szakképesítésre való felkészülés, beleértve a második vagy további 
szakmai vizsgát, annak javító- és pótló vizsgáit is.  
 
1.   A tandíj mértéke:  

Tanévkezdéskor megállapított – cukrász-, szakács-, pincérképzés – a szakmai feladatra 
jutó kiadások egy tanulóra eső összegének 15%-a. 

 
2.   A tandíj meghatározásánál figyelembe vehető kedvezmények: 

 
2.1.   Tanulmányi eredmények alapján járó kedvezmények: 

A tanulót – kérelemre – a nemzetközi szakmai versenyen elért 1-10. helyezése 
alapján kedvezmény illeti meg. 
A kedvezmény mértéke a tandíj összegének 30 %-a. 

 
2.2.   Szociális kedvezmények tandíjfizetési kötelezettség teljesítésénél: 

  
2.2.1.  Kérelemre a tandíj összege a tanuló szociális helyzete alapján legfeljebb 

30%-kal mérsékelhető. 
A mérséklésről az intézmény igazgatója a bemutatott dokumentumok 
alapján dönt. 
Szociális helyzete alapján nem adható tandíjcsökkentő kedvezmény annak 
a tanulónak, akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a 
mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj összegének 200%-át meghaladja. 
 

2.2.2.  A tanulmányi eredmény és a szociális helyzet együttes figyelembevételével 
megállapított kedvezmény nem haladhatja meg a tandíj összegének 50%-
át. 

 
2.2.3.  Tandíj kötelezettség alóli mentességet kaphat az a tanulói jogviszonyát 

 megkezdő, illetve folytató tanuló, aki 
a.) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, 
b.) állami gondozott, 
c.) önmagáról önállóan gondoskodik. 

 
3.   A tandíjfizetés módja:  

A tandíj két részletben fizetendő készpénzben, az első félévben október 30-ig, a második 
félévben február 28-ig.” 

 
-.-.- 
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23.) napirend 
Javaslat az  Ózdi Sportszervező Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyására 
 

Vanczák Attila közli, az SZMSZ-ben az alábbi módosítások szükségesek: Új 2.8 pont kerül 
beillesztésre: „2.8. Az alapító okirat kelte: 2012. július 19.” A korrábi 2.8 pont így 2.9-re 
változik. A 6. pont végére beillesztésre kerül egy mondat: „Az Iroda alaptevékenységét a 
sportról szóló  2004. évi I. törvényben foglaltak szerint látja el.” A 11.8 pont törlésre kerül.  
 
Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság a módosításokkal együtt 
tárgyalta az előterjesztést, és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Obbágy Csaba közli, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a módosításokkal együtt 
elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a módosításokkal együtt a határozati javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
189/2012.(XI.22.) határozata  
az Ózdi Sportszervező Iroda 

 Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 
 
A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Sportszervező Iroda Szervezeti és 
Működési Szabályzatát a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
Felelős:  Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak végrehajtásáért: 

Ózdi Sportszervező Iroda vezetője 
Határidő:  folyamatos, valamint döntést követően azonnal 
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1. melléklet a 189/2012.(XI.22.) határozathoz 
 

Ózdi Sportszervező Iroda 
Szervezeti és Működési Szabályzata 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV., törvény 9. § (4) bekezdése, 10. § (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján az Ózdi 
Sportszervező Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatát a következők szerint hagyja jóvá:  

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. Az Ózdi Sportszervező Iroda azonosító adatai 
 
1.1. A szervezet hivatalos elnevezése: 
 Ózdi Sportszervező Iroda 
  (továbbiakban: Iroda). 
 
 Székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 
 
1.2. Fenntartója: Ózd Város Önkormányzata 
 (3600 Ózd, Városház tér 1.) 
 Irányító szerve: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 (3600 Ózd, Városház tér 1.) 
 
2. Az Iroda jogállása 
 
2.1. Az Iroda jogállását tekintve:  költségvetési szerv 
2.2. Jogi személyisége:    önálló jogi személy 
2.3. Gazdálkodási besorolása:  önállóan működő költségvetési szerv 
2.4. Szakágazati besorolása:   931900 Egyéb sporttevékenység 
2.5. Az Iroda a feladat- és hatáskörébe utalt szakmai tevékenységet teljes önállósággal végzi. 
2.6. Illetékessége, működési köre: Ózd Város közigazgatási területe, amennyiben jogszabály 

ettől eltérően nem rendelkezik. 
2.7. Alapító Okirat elfogadásáról rendelkező Képviselő-testületi határozat száma:   

  118/2012.(VII.19.)  
2.8. Az alapító okirat kelte: 2012. július 19. 
2.9 Az alapító okirat hatálybalépésének napja: 2012. szeptember 1. 
 
3. Az Iroda alkalmaz: 
 
3.1. fejbélyegzőt:  „Ózdi Sportszervező Iroda 
    3600 Ózd, Bolyki főút 4.” 
 
3.2. Magyarország címerével ellátott körbélyegzőt: 
    „Ózdi Sportszervező Iroda” körirattal. 
4. Az Iroda felügyeletét Ózd Város Polgármestere gyakorolja. 
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5. Az Iroda szervezeti rendje 
5.1. Az Iroda  

a)   élén a vezető áll 
b) beosztottja: adminisztrátor. 

 
5.2. Az Iroda vezetője felsőfokú végzettségű, az adminisztrátor legalább középfokú 

végzettségű. 
 
5.3. A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 
rendelkezései az irányadóak.  

 
5.4. A Iroda vezetőjét (továbbiakban: vezető) a Képviselő-testület bízza meg, illetve menti fel. 

Felette az egyéb munkáltatói jogokat (jutalmazás, szabadság engedélyezése, stb.) a 
Polgármester gyakorolja. 

 
5.5. Az Iroda képviseletét a vezető látja el, illetve a vezető az Iroda dolgozóját is megbízhatja 

eseti képviselettel. 
 
5.6. Az adminisztrátort a vezető nevezi ki, illetve menti fel. 
 

II. fejezet 
Az Iroda alaptevékenysége, feladatai 

 
6. Az Iroda alaptevékenysége: 

855100 Sport, szabadidős képzés 
841907  Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 

 931101  Edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
 931102  Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
 931201  Versenysport-tevékenység és támogatása 
 931202  Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
 931203  Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása 
 931204  Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

931205  Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és  támogatása 
 931206  Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 
 931301  Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

931302  Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenysége 
és támogatása 

 931901  Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének   
   támogatása 
 931902  Doppingellenes tevékenység 
 931903  Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás. 
 

A költségvetési szerv alaptevékenységen kívül vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
Az Iroda alaptevékenységét a sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltak szerint 
látja el. 
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7. Az Iroda feladatai: 
 

7.1. helyi, térségi, regionális vagy országos szintű sportrendezvények szervezése; 
7.2. a lakosság egészséges életvitelének elősegítő egész éves folyamatos szabadidős 

tevékenységek, szabadidős sport versenyek szervezése; 
7.3. a diáksport versenyrendszerének tanévhez igazodó működtetése; 
7.4. a versenysportban érintett helyi egyesületek működésének elősegítése, az 

önkormányzattal való szakmai, pénzügyi kapcsolatuk biztosítása; 
7.5. ezen tevékenységek és az ahhoz szükséges létesítményigények összehangolása, 

koordinálása; 
7.6. az önkormányzatot érintő egészséges életmóddal, sporttevékenységgel, 

sportlétesítmények fejlesztésével kapcsolatos pályázati lehetőségek figyelése, azok 
elkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában való közreműködés; 

7.7. a helyi sport területén tevékenykedő edzőket, testnevelőket, sportvezetőket, egyéb 
sportszakembereket érintő továbbképzések, értekezletek, konferenciák szervezése, 
az ezzel kapcsolatos rendezvények lebonyolítása;  

7.8. a rendezvények és azok eredményeinek nyilvánosságának biztosítása érdekében 
kapcsolat tartása a médiával, illetve a rendelkezésre álló lehetőségeket kihasználva a 
programokról nyomdai termék vagy elektronikus formában az érintettek 
tájékoztatása. 

 
8. Az Iroda együttműködő partnerei 

 
8.1. Az Iroda együttműködik a Magyar Olimpiai Bizottsággal, az országos-, megyei sportági 

szakszövetségekkel és elősegíti a helyi sportszervezeteknek az általuk kezdeményezett 
programokhoz való csatlakozást. A rendezvények lebonyolítása érdekében 
együttműködik a rendőrséggel, a Katasztrófavédelemmel, a Polgárőrséggel, valamint a 
feladatai ellátáshoz segítséget nyújtó egyéb szervezettel. 

 
8.2. Az Iroda egyes szakfeladatok ellátására – állandó és ideiglenes jelleggel működő- 

bizottságokat, munkacsoportokat hozhat létre, külső szakemberek bevonásával. 
 

III. fejezet 
A munkakör ellátásnak általános feltételei és szabályai 

 
9. Munkaidő, munkabeosztás 
 
9.1. Iroda nyitvatartási ideje: 
 hétfő – csütörtök  7.30 – 16.00 
 péntek   7.30 – 13.30 
 
9.2. Napi munkaidő általában egyenlő, osztatlan. 
 
9.3. Szükség esetén az előre egyeztetett heti tervnek megfelelően, a sportrendezvények és 

programok időtartamának megfelelően egyenlőtlen és osztott munkaidőben is, 
munkaszüneti napokon is szükséges a munkavégzés, melynek ellentételezése a Kjt. 
szabályai szerint történik.  
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IV. fejezet 
A működés rendjére vonatkozó általános rendelkezések 

 
10. Az Iroda székhelyéül szolgáló épület helyiségeit, eszközeit, berendezését és 

felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. A nyitvatartási idő végével, 
csak a nyitvatartási időn kívülre eső sportrendezvényekkel kapcsolatos ügyek intézése 
céljából vagy az iroda bizottságainak, munkacsoportjainak és egyéb sportszakmai 
értekezletek, megbeszélések céljából lehet tartózkodni.  

 
10.1. Az Iroda dolgozóinak és mindazoknak, akik belépnek az intézmény területére 

kötelessége: 
a) az Iroda épületeinek, helyiségeinek, eszközeinek, berendezési és felszerelési 

tárgyainak, mások tulajdonának megóvása és védelme, 
b) az irodahelyiségek rendjének, tisztaságának megőrzése, 
c) a tűz- és balesetvédelmi előírások betartása, 
d) az energia-felhasználással való takarékoskodás, 
e) a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és más belső szabályzatok rájuk 

vonatkozó előírásainak betartása. 
 

10.2. Az irodahelyiség berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az intézmény területéről kivinni 
csak a vezető engedélyével lehet. Az iroda eszközeit dolgozóin kívül más személy vagy 
szervezet csak írásbeli vezetői engedéllyel és átvételi elismervényben meghatározott 
feltételekkel viheti el használat céljára. 

 
V. fejezet 

Munkaköri teendők 
 
11. A vezető feladata: 
 

11.1. rendszeres ellenőrzés,   
11.2. az adminisztrátor munkájának szervezése, 
11.3. a munkaköri beosztás meghatározása, 
11.4. az adminisztrátor munkájának ellenőrzése, rendszeres értékelése, 
11.5. a munkafegyelem és a munkavégzés feltételeinek biztosítása, 
11.6. rendszeres kapcsolattartás és tájékoztatás a felügyeleti és együttműködő szervek 

irányában, 
11.7. a szervezet működéséhez előírt szabályzatok, utasítások kidolgozása. 
 

12. Az adminisztrátor feladata: 
 

12.1. elvégzi a szervezet ügyviteli tevékenységét, vezeti a szervezet nyilvántartásait; 
12.2. részt vesz a vezető munkaügyi döntéseinek adminisztratív előkészítésében; 
12.3. adminisztratív munkájával segíti az Iroda sportrendezvényeinek lebonyolítását, 

szervezését; 
12.4. gondoskodik a sporteseményekkel kapcsolatos pénzügyi elszámoltatásáról és 

nyilvántartásáról, 
12.5. a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya és az Iroda közötti – a 

munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó – együttműködési 
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megállapodás alapján, folyamatos kapcsolattartás útján gondoskodik az Iroda 
pénzügyi feladatainak ellátásról; 

12.6. a vezető eseti megbízása alapján ellátja az Iroda képviseletét. 
  

VI. fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 
Ez a szabályzat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyó határozatával 
lép hatályba.  
 
Ózd, 2012. november 22. 

Vanczák Attila 
Ózdi Sportszervező Iroda vezetője 

 
Záradék: 
 
Az Ózdi Sportszervező Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatát Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 189/2012.(XI.22.) határozatával jóváhagyta. 
 
Ózd, 2012. november 22. 
 

       Fürjes Pál 
    polgármester 

 
-.-.- 

 
Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán alpolgármesternek. 
 

24.) napirend 
Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének háromnegyed 

éves teljesítéséről 
 

Fürjes Pál elmondja, az előterjesztés részletesen, számokkal együtt tartalmazza az 
önkormányzat költségvetésének első háromnegyed éves teljesítését. A 2013. évi „0” szaldós 
költségvetés tervezése érdekében felvették a kapcsolatot a folyószámla vezető bankkal és 
csökkentettek a folyószámla hitel kereten. A tájékoztató ismeretében elkezdték a 
műhelymunkát a következő évi költségvetés összeállításához. Gátló tényezőként jelentkezik, 
hogy sok bizonytalanság van még az országos költségvetésben, pontosan nem lehet tudni, hogy 
milyen finanszírozásra számíthatnak az önkormányzatok, milyen bevételekkel számolhatnak. 
Az iskola fenntartással kapcsolatos dolgok még nem tiszták, a közmű szolgáltatások 
tekintetében is finomítások várhatók, a bevételek tekintetében sem egyértelmű a jövő évi 
tervezés. Megköszöni a Pénzügyi Osztálynak a tájékoztató elkészítését.  
 
Vitális István kiemeli, mind kiadási, mind bevételi oldalon a tervezettnek megfelelő a 
teljesítés. Felhalmozási oldalon vannak problémák, de ez nem az önkormányzat hibájából 
fakad. Ha beérkeznek a várt pénzeszközök, a felhalmozási oldalon is tudják hozni a tervezett 
szintet. Megállapítható, hogy a gazdálkodás stabil. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
egyhangúlag, a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság 1 tartózkodás mellett elfogadásra 
javasolja a tájékoztatót.  
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Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
 
Obbágy Csaba elmondja, a számok tükrében ágazatuknak megfelelően vizsgálták meg az első 
háromnegyed éves teljesítést, melyről megállapítható, hogy szigorú gazdálkodás mellett történt 
a felhasználás. Az ÓMI alacsony bevétel teljesítését reméli év végére sikerül a tervezett szintre 
hozni. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az 
előterjesztést. 
 
Dr. Kósné Dargai Rita elmondja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság szintén elfogadásra 
javasolja az előterjesztést.  
 
Dr. Mészáros Miklós szerint a sikerekre büszkének kell lenni. Ebben a nehéz gazdasági 
helyzetben, az egészségügyi alapellátásra fordított 65 MFt az orvosi rendelők, tanácsadók 
teljes felújítását tartalmazza. Ennek is köszönhető, hogy a városban nincs orvoshiány egyetlen 
felnőtt, illetve gyermekkörzetben sem, a fogorvosi hálózat is betöltött, illetve a védőnői és az 
iskolaorvosi hálózat is jól működik. Kívánja, hogy jövőre is ugyanez a tendencia folytatódjon. 
 
Tartó Lajos kérdése a belvízrendezési feladatokra előirányzott kerettel kapcsolatos. Az előző 
évek során ez a keret tavasszal felosztásra került, melyből jelentős feladatokat meg tudtak 
oldani. Ebben az évben ennek a keretnek a felosztása még nem történt meg. Szennán a 
Rózsavölgy út beszakadt, balesetveszélyes, veszélyezteti a TIGÁZ vezetéket is. A VSI e 
keretből javasolta a probléma orvoslásának elindítását, ezért kérdezi, hogy mi lesz a keret 
sorsa? 
 
Fürjes Pál elmondja, a konkrét ügyben helyszíni szemlét kért, a bejáráson megvizsgálták, 
hogy milyen intézkedés szükséges. A keret elosztásáról még nem döntöttek, ilyen tűzoltási 
munkákra fordítják majd. Az ülés után konzultálni fognak a probléma megoldásáról.  
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
190/2012. (XI. 22.) határozata 

Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének  
háromnegyed éves teljesítéséről 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózd Város Önkormányzata 2012. évi 
költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
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A költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről készült tájékoztatót Ózd Város honlapján 
közzé kell tenni. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2012. november 30.  

-.-.- 
 

25.) napirend 
Tájékoztató az Ózdi Football Club tevékenységéről 

 
Dr. Török Béla a társasági adóból történő támogatással kapcsolatban szeretne néhány 
előítéletet eloszlatni. Ez a támogatási rendszer azt jelenti, hogy a cégek által befizetett társasági 
adó 70 %-a látványsportra fordítható. A rendszer pályázati alapon működik, sportfejlesztési 
programok benyújtásával lehet elérni. Nem meglévő források kiváltására, hanem fejlesztésre 
lehet pályázni. Tavalyi évben egyszerűsített pályázatot tudtak beadni, az idén 21 M Ft-os 
határozatot kaptak, a forrásnak önrésze van, az utánpótlás támogatásra tudtak pályázni, másra a 
klub erejéből nem telik. Sok céget megkerestek, de a tavalyi évhez képest jóval kevesebb 
társaság van ahol társasági adót fizetnek, a nagyobb cégek támogatása pedig vagy le van kötve, 
vagy messzebbről, külföldről irányítanak, döntenek és nem érdekli őket ez a támogatási forma. 
A klub életében viszont ez jelentős tétel, a jövő évi munkát nagyban befolyásolja. 
 
Obbágy Csaba ismereti az Oktatási és Kulturális Bizottságon elhangzott véleményeket. 
Elhangzott, hogy rendkívül korrekt tájékoztatást kaptak. Az ülésen megjelent Albert Csaba 
elnökségi tag elmondta, hogy a sikeres szereplés feltétele a saját nevelésű játékosokra való 
építkezés, akkor lehet a csapat sikeres, ha a hazai játékosokra épít. Az utánpótlás terén igen 
dicséretes az edzők tevékenysége, ami optimizmusra ad okot. Az elnökségnek gratulál a 21 M 
Ft-os elnyert pénzhez, az önkormányzat a lehetőségeihez képest segít abban, hogy ez tényleges 
pénz legyen. Megszületett a sportkoncepció módosításának vázlata, amely  figyelembe fogja 
venni a törvénymódosításokat, kezdve a mindennapi testneveléstől. A közel jövőben a testület 
elé  fogják terjeszteni.  
 
Fazekas Zoltán köszöni a Football Club elnökének kiegészítését.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 

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

átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 
 

Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság tárgyalta és tudomásul 
vette a tájékoztatót. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 

27.) napirend 
Tájékoztató a szeptember 20-i ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről 

 
Fazekas Zoltán elmondja, az előterjesztéshez két határozati javaslat tartozik. 
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Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság mind a polgármester úr 
szabadságát, mind külföldi kiküldetésének utólagos jóváhagyását elfogadásra javasolja. 
 
Kisgergely András a polgármester úr külföldi kiküldetésével kapcsolatban szeretne néhány 
szót szólni. Megköszöni azt a tájékoztatót, ami a látogatás tapasztalatairól szól. A tegnapi 
Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság ülésén kérte a tájékoztatót, és a mai nap már 
meg is kapta. Jó lenne ezt az összefoglalót a honlapon is megjelentetni. Igaz, hogy 
Németországot sajnos nem lehet összehasonlítani Magyarországgal sem a fejlettség, sem az 
ipar, és minden egyéb tekintetében, de a problémakezelésük, amellyel Ózdnak is szembe 
kellett néznie, a kohászat, a nehézipar a bányászat megszűnésével példaértékű.  Véleménye 
szerint az elmúlt húsz évben a város elszalasztotta azt a lehetőséget, amelyet ki lehetett volna 
használni a szerkezetváltás terén, ezért is volna mit tanulni ezen a téren is a németektől. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a polgármester szabadságával kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
191/2012.(XI.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. december 1., 15., 27-28. napján 4 nap, valamint 
2013. január 2-4. között további 3 nap, 

 
összesen 7 nap  2012. évi fizetett szabadság igénybevételét. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

-.-.- 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a polgármester külföldi kiküldetésének jóváhagyásáról. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
192/2012.(XI.22.) határozata 

Fürjes Pál polgármester külföldi kiküldetésének jóváhagyásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólag jóváhagyja Fürjes Pál polgármester 
2012. november 15-18. közötti dortmund-i kiküldetését, amelynek fő célja a WILO 
szivattyúgyártó üzem, az innovációs ipari park, valamint a régi ipartelepen végrehajtott 
beruházások megtekintése volt. 
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Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

-.-.-.- 
 

28.) napirend 
Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 

 
Fazekas Zoltán közli, Márton Ferenc képviselő négy témában kíván hozzászólni a napirend 
keretében. Első témájának címe: Közhasznú munkások helyzete. 
 
Márton Ferenc: már a korábbi testületi ülésen felszólalt a közhasznú munkavégzéssel 
kapcsolatban, a foglalkoztatottak panaszkodnak arról, hogy nemcsak a jövedelmük méltatlan, 
hanem az ellátottságuk és az általános munkakörülményeik is olyanok, amitől jobbat 
érdemelnének. Novemberben fél lábszárig érő vízben betonozzák a patak medret. Vannak 
olyanok köztük, akik szakmával rendelkeznek, és ezt a tevékenységet végzik mindenféle 
védőfelszerelés nélkül, havi 40 ezer forintért. Furcsa üzenete van azok számára, akik még úgy 
gondolják, hogy érdemes dolgozni, mert véleménye szerint így nem érdemes dolgozni. 
Nemcsak a patakmederben dolgozók, hanem az összes közhasznú munkavégzés olyan 
körülmények között folyik, amelyet ki kellene vizsgálni. Indítványozza, hogy vizsgálják felül 
szervezett formában a közhasznú munkavégzés körülményeit, javadalmazását. 
 
Fazekas Zoltán fogalmi zavart szeretne eloszlatni. Olyan, hogy közhasznú, közcélú 
munkavégzés 2011. január 1-től nem létezik a magyar gyakorlatban. Az új rendszerben 
közfoglalkoztatásról kell beszélni, melynek keretében közmunkát végeznek a 
foglalkoztatottak. A képviselő megállapításai figyelemre méltóak. Igaz, hogy a feladatok egy 
része nem könnyű munka, hanem sok esetben nehéz fizikai munka, ennek oka a résztvevők 
szakmai végzettségében, gyakorlatában rejlik. Sok esetben alacsony iskolai végzettségűek, 
szakmával nem rendelkezők bevonására kerül sor, munkalehetőséget teremtve számukra. 
Kiemeli, a korábbi évek gyakorlatával szemben ezek a tevékenységek értékteremtőek, 
értékmentőek, sok hasznot hozó munkában vesznek részt az érintettek, amelyek a közösség 
számára is hasznosak. A bérezésüket nem a helyi önkormányzat állapítja meg, az központilag 
van szabályozva,  nincs arra lehetőség, hogy bizottságot, munkacsoportot állítsanak fel ezzel 
kapcsolatban. A magyar állam teherbíró képessége nem teszi lehetővé a magasabb bérezést. Ez 
a bér elkülönül segédmunkás, illetve szakmunkás bérezésre. A következő közfoglalkoztatási 
programokban lehetőség lesz irányító bérezés alkalmazására is. Az ózdi önkormányzat 
mindent megtesz annak érdekében, hogy a súlyos foglalkoztatási gondokat enyhítse. 2012-ben 
a hagyományos közmunka végzés keretében, 6-8 órás foglalkoztatásban 200 fő vesz részt, a 
Start munka programok keretében, amely az országban elsőként néhány más kistérséggel 
egyetemben Ózdon került bevezetésre, közel 500 fő vesz részt a munkákban. A jövő évi 
tervezés megkezdődött, további bővítést irányoztak elő, több mint 700 főt szeretnének 
közmunka programokba bevonni, amely hosszú távú, több hónapos munkavégzésre nyújt 
lehetőséget. Való igaz az alacsony munkabér, a nehéz munkakörülmény, de a segélyhez képest 
ez a foglalkoztatás magasabb jövedelmet biztosít a résztvevőknek. Nagy az érdeklődés a 
közfoglalkoztatás irányában, sorban állás van a közmunkák végzéséért. 
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Tóth Pál, mint a város legnagyobb közfoglalkoztató intézményének igazgatója néhány 
észrevételt tesz. Az említett patak mederben folyó munkák véleménye szerint az országban 
máshol is előfordulnak, csak nem közfoglalkoztatás keretében, hanem a vállalkozói szféra 
végzi a munkát, valószínű ugyanilyen körülmények között, igaz nem közfoglalkoztatott bérért. 
Sajnos az intézmény nem minden közfoglalkoztatottnak tud a munkavégzéshez olyan szociális 
infrastruktúrát biztosítani, amelyet szeretnének. Ezen a ponton vannak hiányosságok, de 
mindenkinek kompromisszumra késznek kell lennie.  
 
Fazekas Zoltán ismerteti, Márton Ferenc képviselő következő hozzászólásának címe: 
Sajóvárkony helyzete. 
 
Márton Ferenc elmondja, az utóbbi időben többször járt Sajóvárkonyon, ahol a helyzet 
katasztrofális. A látvány lesújtó, romok vannak még a fő utcán is. A tendencia egyértelműen 
romló, a helybeliek úgy érzik, magukra hagyták őket. Valamit kezdeni kellene ezzel a 
helyzettel, hisz Sajóvárkonynak egyrangúnak kellene lenni a többi településrésszel. Mostanra 
az ott lakóknak a megsemmisüléssel kell szembe nézniük. Azt tudja, hogy újjá építésre, 
rekonstrukcióra a pénzhiány miatt nincs lehetőség, de legalább a pusztulást kellene 
megakadályozni. Építészeti, táji, emberi szempontból a romlást meg kell állítani. Az 
önkormányzat feladata az öröklött vagyon megőrzése. Stratégiai tervet kellene kidolgozni a 
helyzet kezelésére, véleménye szerint jelenleg semmilyen elképzelés nincs ez ügyben.  
 
Fürjes Pál polgármester távozik az ülésteremből. 
 
Fazekas Zoltán elmondja, a polgármester távozásának oka az, hogy Budapestre indult a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökségre, ahol komoly pályázati források ügyében fog tárgyalni. 
Reagálva a képviselő hozzászólására, a sajóvárkonyi helyzet intézményesített fórum elé 
tárásával kapcsolatban megjegyezi, jelenleg is ezen a fórumon vannak, hisz a testületi, 
bizottsági üléseken azon dolgoznak, hogy azok az áldatlan állapotok, amelyeket a képviselő 
vázolt, megszűnjenek. A mai ülésen is több olyan előterjesztésről döntöttek, amely a gondok 
megszüntetését vagy javítását igyekszik orvosolni. Amire a képviselő utal rendészeti kérdés. A 
demográfiai változás következtében a fiatalok elköltözésével, az idősek eltávozásával sok 
épület üresedik meg Sajóvárkonyon, ezek az ingatlanok magántulajdonban vannak, őrzésük az 
örökösök részéről nem biztosított, így prédájává válnak bűnöző elemeknek. A tulajdonosok 
figyelmének felhívása mellett ez ellen tenni rendészeti eszközökkel lehetséges. Tegnap az 
Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság ülésén a rendőrkapitány beszámolt arról, hogy 
rendszeres járőrözés, portyaszolgálat, fedett ellenőrzés zajlik a területen, igyekeznek az 
esetleges elkövetőket tetten érni, amelyre az elmúlt időben volt példa is. Az önkormányzat 
részéről megtették a lépéseket, felhívták a terület képviselőjét, a lakosokat, hogy az ilyen 
elhagyott lakásokat jelentsék be, hívják fel a figyelmet és hatósági eszközökkel megkeresve a 
tulajdonost figyelmeztetik a tulajdon védelmére. A Közterület-felügyeletet megerősítették, 
rendszeresen járőröznek a városőrökkel együtt. Az önkormányzat saját tulajdonú ingatlanait 
igyekszik megóvni. A Mekcsey úti óvoda épülete most került felújításra, olyan funkciót 
igyekeznek találni, ami az épület megmentéséhez, a foglalkoztatási helyzet javításához 
hozzájárul. Könyvtár átadására is sor került ezen a területen, illetve a Mekcsey úti rendelő és 
védőnői helység felújítására szóló pályázatot is benyújtották. Várják a javaslatokat a probléma 
megoldására, amely nem biztos hogy mindig pénzt igényel, hanem az egymásra figyelés is 
fontos tényezőnek számít.  
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Obbágy Csaba elmondja, Márton Ferenc képviselőnek sok mindenben igaza van. Sajnos a 
tulajdonviszonyok rendezetlensége az akadálya annak, hogy a rehabilitációs keretből ezt a 
problémát megoldják. Mint a terület képviselője, minden héten bejárást végez a területen, még 
a mellékutcákba is eljut. Minden héten fogadó órát tart, és a lakótelepi bizottság is segíti a 
munkát. A lakosság reflexe lassú, az elmúlt húsz évben nem jelezték a problémákat az 
önkormányzat felé, illetve a képviselő felé. Úgy gondolja most már jó az irány, a rend 
irányába hat minden, ezt csak az nem tudja elfogadni, aki nem szereti a rendet. A jelenlegi 
jogszabályok, pld. a szabálysértési törvény, köznevelési törvény, az iskolába nem járás miatti 
családi pótlék elvonás, mind-mind abba az irányba hat, hogy rend legyen. Szemléletformálásra 
van szükség, amit már az óvodánál, iskolánál el kell kezdeni. Nyilván idő kell, míg ennek 
hatása jelentkezni fog. Vannak biztató jelek a terület fejlesztésével kapcsolatban, dolgoznak 
azon, hogy Sajóvárkony problémája megoldódjon. 
 
Fazekas Zoltán: Márton Ferenc képviselő harmadik hozzászólásának címe: Farkaslyuki bánya 
helyzete 
 
Márton Ferenc elmondja, munkahelyteremtés szempontjából kiemelt jelentőségűnek volt 
hirdetve a farkaslyuki bányanyitás. A megvalósítás szempontjából a kezdetektől fogva 
bizonytalanságok mutatkoztak. Többek számára kérdéses, hogy mi a racionális 
megalapozottsága, érdemi választ kérdésükre még a mai napig nem kaptak, elmúlt már az 
októberi határidő is, amire a bányászképzés beindításának időpontját ígérték. A lakosság 
részéről egyre inkább elterjed, hogy reménytelen a bányanyitás,  nem lesz belőle semmi. 
Szeretne világos tájékoztatást arról, hogy hol tart a farkaslyuki bánya-projekt, mikor várhatnak 
előrehaladást az ügyben? 
 
Fazekas Zoltán néhány félreértést tisztáz. A farkaslyuki kutatásokhoz az ózdi 
önkormányzatnak nincs köze, egyrészt nem Ózd területén zajlik, másrészt magánvállalkozó 
kezdte meg a kutatásokat, koncessziós jog megszerzése ügyében. Fontos, hogy amennyiben a 
bánya megnyitásra kerül, akkor sok ózdi embernek is adhat munkát, azért várják nagy 
várakozással a fejleményeket. Márton Ferenc képviselőnek javasolja, vegye fel a kapcsolatot 
Molnár Istvánnal, aki a vállalkozásnak a vezetője, az elérhetőségét megadják. El kell menni 
azokra a tájékoztatóira, ahol a sajtó képviselőit, a lakosságot tájékoztatja a bányanyitással 
kapcsolatban. Személy szerint ő is csak ezekről a tájékoztatókról tudja, hogy a kutatások 
megkezdődtek, a bánya állapota megfelelő, a szénvagyon is elegendő. Problémaként merült 
fel, hogy a bánya előtti terület másik magántulajdonban van, ezzel a tulajdonossal nem tudott 
megegyezni a vállalkozó, a tárgyalások folyamatban vannak, az állam, a kormány is kiemelt 
figyelmet fordít az ügyre. Igen komoly váltás történt ezen a téren, most már más észak-
magyarországi vidéken is gondolkoznak a bányanyitáson. A szakképzés beindítása is 
folyamatban van, de ez sem megy egyik napról a másikra. A vállalkozó sem ígérte soha, hogy 
néhány hónapon belül foglalkoztatni fogja az embereket, úgy tudja, 2014-re tervezi a 
bányanyitást.  
 
Fazekas Zoltán : Márton Ferenc képviselő negyedik hozzászólásának címe „Rendőrségi 
feljelentés bűnügyben”. 
 
Márton Ferenc elmondja, bizonyítékok állnak rendelkezésére arra vonatkozóan, hogy a 
szennyvíz tisztító telepen a keletkező szennyvíz iszapot a technológiai előírások megsértésével 
folyamatosan kieresztik a mezőre, nádasra, patakpartra. Ezzel súlyosan veszélyeztetik a talajt, 
vizeket, élővilágot. Ez a Büntető Törvénykönyvben megfogalmazott környezetkárosítás 
bűncselekményt meríti ki. A bizonyítékok alapján feljelentést fognak tenni a rendőrségen, 
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vizsgálják ki ezt a helyzetet, azért is szükséges ez, mert a szennyvíztelep bővítés előtt áll, 
ehhez engedélyek szükségesek, ezért is fontos az igazságügyi kivizsgálás. A feljelentésen kívül 
bejelentést fognak tenni a környezetvédelmi hatóságnál, az ÁNTSZ-nél, hisz ez a biológiai 
szennyezettség járványveszélyt hordoz magában. A közvéleményt a rendelkezésükre álló 
eszközökkel folyamatosan tájékoztatni fogják az ügy állásáról, teszik ezt azért is, mert 
véleménye szerint az ilyen fajta ügyekben az elsumákolás, „elmaszatolás” veszélye nagy.  
 
Fazekas Zoltán visszautasítja a képviselő sértő, „elmaszatolásra” vonatkozó kijelentését. 
Amennyiben megalapozottak a bizonyítékai, kéri, tegye meg a feljelentést. 
 
Kisgergely András közli, minden képviselőtársának, polgármesternek, alpolgármesternek, 
jegyzőnek, aljegyzőnek e-mailen elküldték azt a videó összeállítást, amely a bűncselekmény 
meglétét alátámasztja. Információik szerint évek óta folyik ez a tevékenység a szennyvíz telep 
vezetésének tudtával, sőt utasítására. Ha megtekintik a felvételt, fontosnak tartaná, hogy a 
kérdésben a városvezetés vizsgálatot kezdeményezzen. A közvélemény számára is elérhető a 
videó felvétel, ez olyan súlyú dolog, amellyel foglalkozni kell. 
 
Fazekas Zoltán egyetért a képviselő utóbbi mondatával, bízik a hatóságok pontos és objektív 
elbírálásában.  
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, az ülést bezárja.  
 

K. m. f. 
 
 
 

 Dr. Almási Csaba         Fürjes Pál 
        jegyző        polgármester 
 


