Jegyzőkönyv
Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án a
Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről.
Jelen vannak:
Fürjes Pál, Boda István, Csutor László, Galanics Ferenc, Kisgergely András, Dr. Kósné Dargai
Rita, Dr. Lengyel Elemér, Márton Ferenc, Dr. Mészáros Miklós, Obbágy Csaba, Tartó Lajos,
Tóth Pál, Turiné Orosz Margit, Vitális István képviselők
Távol van: Dr. Bélteczki János képviselő
Jelen van továbbá:
Dr. Almási Csaba
Énekesné Dr. Kótka Andrea
Berki Lajos
Kovács-Hagyó Zoltán
Sóskútiné Ujpál Melinda
Dudásné Balázs Zita
Oroszné Mák Erika
Tengely András
Kovács Gergely
Halász Sándor
Dr. Bárdosné Dudás Viktória
Fodor Gábor
Vanczák Attila
Pap Béláné
Martisné Víg Zsuzsanna

jegyző
jogtanácsos
Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
PH. Pénzügyi Osztály vezetője
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
vezetője
PH. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály
vezetője
PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője
Ózdinvest Kft. ügyvezetője
Ózdszolg Nonprofit Kft. ügyvezetője
Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője
projektmenedzser
Közterület-felügyelet vezetője
Ózdi Sportszervező Iroda vezetője
jegyzőkönyvvezető (1-7., 28-31. napirendig)
jegyzőkönyvvezető (8-27. napirendig)

Napirendi javaslat:
1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/... (…) önkormányzati rendelete a
közterületek filmforgatási célú használatáról
Előterjesztő:
Polgármester
2.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/... (…) önkormányzati rendelete
államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről
Előterjesztő:
Polgármester
3.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/... (…) önkormányzati rendelete Ózd
Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.22.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előterjesztő:
Polgármester
4.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő:
Polgármester
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5.) Javaslat a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi
kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtására
Előterjesztő:
Polgármester
6.) Beszámoló a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi közforgalmú
autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2013. I.-VI. havi
ellátásáról
Előterjesztő:
BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. vezérigazgató
7.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. között 2013. július 1-től
2016. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására
Előterjesztő:
Polgármester
8.) Javaslat szociális szövetkezet alapítására
Előterjesztő:
Polgármester
9.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. között az 1/2013.
(I.26.) határozat alapján kötött üzemeltetési szerződés módosítására
Előterjesztő:
Polgármester
10.) Javaslat az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő BORSODVÍZ Zrt. részvény
értékesítésére
Előterjesztő
Polgármester
11.) Javaslat ÉRV Zrt. részvény vásárlására
Előterjesztő:
Polgármester
12.) Javaslat pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „Lakhatási
beruházások támogatása” c. pályázati felhívásra
Előterjesztő:
Polgármester
13.) Javaslat államháztartáson kívüli szervezetek támogatásának jóváhagyására
Előterjesztő:
Polgármester
14.) Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2013-2014. üzleti évi tervének
elfogadására
Előterjesztő:
Ózdi Távhő Kft. ügyvezető igazgatója
15.) Javaslat az ivóvízbázis beruházással kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő:
Polgármester
16.) Javaslat Ózd Város önkormányzata Képviselő-testülete 173/2013. (VI. 28.) határozatának
felülvizsgálatára
Előterjesztő:
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
17.) Javaslat helyi népszavazás elrendelésére
Előterjesztő:
Polgármester
18.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő:
Polgármester
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19.) Javaslat az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő
ingatlanok értékbecslését végző ingatlanforgalmi szakértők kiválasztására
Előterjesztő:
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
20.) Javaslat az önkormányzati tulajdonú az Ózd, Akna út 9/1. és az Ózd, Akna út 9/5. szám
alatti ingatlanokra felmerült vételi kérelem elbírálására
Előterjesztő:
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
21.) Javaslat az önkormányzati tulajdonú az Ózd, Akna út 7/8. és az Ózd, Akna út 7/9. szám
alatti ingatlanokra felmerült vételi kérelem elbírálására
Előterjesztő:
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
22.) Javaslat önkormányzati tulajdonú, Ózd, Bánszállás telep 33. fsz. 2. szám alatti ingatlanra
vonatkozó vételi kérelem elbírálására
Előterjesztő:
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
23.) Javaslat „Ózd Városért” kitüntető díj adományozására
Előterjesztő:
Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke
24.) Javaslat a sporttartalék keretből történő támogatás jóváhagyására
Előterjesztő:
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
25.) Javaslat a kulturális célokra történő támogatás jóváhagyására
Előterjesztő:
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
26.) Tájékoztató az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról, feladatairól, pénzügyi
helyzetéről 2013. augusztus 31-ig
Előterjesztő:
Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
27.) Tájékoztató a 2013/2014-es tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól
Előterjesztő:
Alpolgármester
28) Tájékoztató az Ózdi Sportszervező Iroda tevékenységéről
Előterjesztő:
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
29.) Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előterjesztő:
Polgármester
30.) Tájékoztató a 2013. június 27-i ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről
Összeállította: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály
31.)Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok
-.-.Fürjes Pál levezető elnök köszönti a megjelenteket. Kéri a jelenlévőket, hogy kapcsolják be a
szavazógépet és kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat. Megállapítja, hogy Ózd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mivel 14 képviselő jelen van. A
napirendi pontokkal kapcsolatban a következő javaslatot teszi:
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A meghívóban 6.) napirendként szereplő „Beszámoló a BORSOD VOLÁN
Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével
összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2013. I.-VI. havi ellátásáról”, a 7.)
napirendként szereplő „Javaslat Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN
Zrt. között 2013. július 1-től 2016. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási
szerződés módosítására”, valamint a 19.) napirendként szereplő „Javaslat az Ózd Város
Önkormányzata tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő ingatlanok értékbecslését
végző ingatlanforgalmi szakértők kiválasztására” c. előterjesztés levételre kerül.
- 6.) napirendként a „Javaslat a „Kultúrgyár” megvalósításával kapcsolatos további elvi
döntés meghozatalának visszavonásáról szóló 221/2013. (IX. 20.) határozat
kiegészítésére”, 7.) napirendként a „Javaslat kápolna építés támogatására”, míg 19.)
napirendként a „Javaslat önkormányzati bizottság nem képviselő tagjának
visszahívására és új bizottsági tag megválasztására” c. előterjesztés kerül felvételre.
- A 23.) napirend „Javaslat „Ózd Városért” kitüntető díj adományozására” c. előterjesztés
zárt ülésen kerül megtárgyalásra.
- A „Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok” napirend keretében Márton Ferenc
képviselő jelezte hozzászólási szándékát „Sas szobor” és „Reuma Kórház ” témában.
Kéri, szavazzanak az elhangzott módosításokkal együtt a napirendről.
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/... (…) önkormányzati rendelete a
közterületek filmforgatási célú használatáról
Előterjesztő:
Polgármester
2.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/... (…) önkormányzati rendelete
államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről
Előterjesztő:
Polgármester
3.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/... (…) önkormányzati rendelete Ózd
Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.22.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előterjesztő:
Polgármester
4.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő:
Polgármester
5.) Javaslat a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi
kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtására
Előterjesztő:
Polgármester
6.) Javaslat a „Kultúrgyár” megvalósításával kapcsolatos további elvi döntés meghozatalának
visszavonásáról szóló 221/2013. (IX. 20.) határozat kiegészítésére
Előterjesztő:
Polgármester
7.) Javaslat kápolna építés támogatására
Előterjesztő:
Alpolgármester
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8.) Javaslat szociális szövetkezet alapítására
Előterjesztő:
Polgármester
9.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. között az 1/2013.
(I.26.) határozat alapján kötött üzemeltetési szerződés módosítására
Előterjesztő:
Polgármester
10.) Javaslat az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő BORSODVÍZ Zrt. részvény
értékesítésére
Előterjesztő
Polgármester
11.) Javaslat ÉRV Zrt. részvény vásárlására
Előterjesztő:
Polgármester
12.) Javaslat pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „Lakhatási
beruházások támogatása” c. pályázati felhívásra
Előterjesztő:
Polgármester
13.) Javaslat államháztartáson kívüli szervezetek támogatásának jóváhagyására
Előterjesztő:
Polgármester
14.) Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2013-2014. üzleti évi tervének
elfogadására
Előterjesztő:
Ózdi Távhő Kft. ügyvezető igazgatója
15.) Javaslat az ivóvízbázis beruházással kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő:
Polgármester
16.) Javaslat Ózd Város önkormányzata Képviselő-testülete 173/2013. (VI. 28.) határozatának
felülvizsgálatára
Előterjesztő:
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
17.) Javaslat helyi népszavazás elrendelésére
Előterjesztő:
Polgármester
18.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő:
Polgármester
19.) Javaslat önkormányzati bizottság nem képviselő tagjának visszahívására és új bizottsági tag
megválasztására
Előterjesztő:
Polgármester
20.) Javaslat az önkormányzati tulajdonú az Ózd, Akna út 9/1. és az Ózd, Akna út 9/5. szám alatti
ingatlanokra felmerült vételi kérelem elbírálására
Előterjesztő:
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
21.) Javaslat az önkormányzati tulajdonú az Ózd, Akna út 7/8. és az Ózd, Akna út 7/9. szám
alatti ingatlanokra felmerült vételi kérelem elbírálására
Előterjesztő:
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
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22.) Javaslat önkormányzati tulajdonú, Ózd, Bánszállás telep 33. fsz. 2. szám alatti ingatlanra
vonatkozó vételi kérelem elbírálására
Előterjesztő:
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
23.) Javaslat „Ózd Városért” kitüntető díj adományozására
Előterjesztő:
Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke
24.) Javaslat a sporttartalék keretből történő támogatás jóváhagyására
Előterjesztő:
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
25.) Javaslat a kulturális célokra történő támogatás jóváhagyására
Előterjesztő:
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
26.) Tájékoztató az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról, feladatairól, pénzügyi
helyzetéről 2013. augusztus 31-ig
Előterjesztő:
Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
27.) Tájékoztató a 2013/2014-es tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól
Előterjesztő:
Alpolgármester
28) Tájékoztató az Ózdi Sportszervező Iroda tevékenységéről
Előterjesztő:
Ózdi Sportszervező Iroda vezetője
29.) Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előterjesztő:
Polgármester
30.) Tájékoztató a 2013. június 27-i ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről
Összeállította: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály
31.)Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok
Az előterjesztéseket a zárt ülés kivételével a mellékelt CD tartalmazza.
Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Obbágy Csaba alpolgármesternek.
1.) napirend
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/... (…) önkormányzati
rendelete a közterületek filmforgatási célú használatáról

Fürjes Pál előterjesztő elmondja, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvénynek megfelelően
került megalkotásra a helyi rendelet.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja a rendeletet.
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke elmondja, a bizottság
megtárgyalta az előterjesztést és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
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Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak a rendeletről.
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2013.(IX. 27.) önkormányzati rendelete
a közterületek filmforgatási célú használatáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
37.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
34.§ (5) bekezdésében és az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes
közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 98.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva az Ózd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
4/2013.(II.27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1.2.6. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
A filmforgatási célú közterület-használattal összefüggő, a mozgóképről szóló 2004. évi II.
törvényben (a továbbiakban: Mktv.) meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a
polgármester gyakorolja.
2.§
(1) A filmforgatási célú közterület-használat nem haladhatja meg a 10 nap időtartamot, mely
indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbítható.
(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozóan filmforgatási célú közterület-használat nem
hagyható jóvá. A filmforgatási célú közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra
vonatkozhat. Indokolt esetben, kivételesen, a minimálisan szükségszerű időtartamra
vonatkozóan engedélyezhető az éjszakai forgatás.
(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti
események esetén a közterület-használatot olyan időtartammal kell meghosszabbítani, ameddig
a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály
elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást
követően újra biztosítani kell.
(4) Turisztikailag kiemelt terület: a város műemléki jelentőségű területté nyilvánított területei,
valamint Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületekről szóló
16/1994.(VII.01.) önkormányzati rendelete 2. mellékletében kiemelt városterületként
meghatározott területek.
3.§
(1) A Képviselő-testület a közterületek filmforgatási célú használatát az Mktv. 34.§ (3) bek.ben és a 3. mellékletében foglalt díjért biztosítja.
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(2) Közterület használati díj alóli mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló
filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a
tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.
(3) A filmforgatási célú közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50 % lehet. A
díjkedvezmény abban az esetben adható, ha a filmforgatási célú közterület használat időtartama
nem haladja meg a 3 órát és az igénybe vett terület az 50 m2-t.
4.§
(1) A kérelmező a tevékenysége gyakorlása során köteles tartózkodni a közterület más
használóinak szükségtelen zavarásától. A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok
gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan
biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.
(2) Ha az Mktv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre
vonatkozóan érvényes közterület-használati engedély van kiadva, a filmforgatási célú
közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.
5.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületekről szóló
16/1994.(VII.01.) önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdés l) pontja, az 1. melléklet l) pontja.
Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester

-.-.-.2.) napirend
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/... (…) önkormányzati
rendelete államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről
Fürjes Pál előterjesztő elmondja, a rendelet tartalmazza azon területek felsorolását, ahol az
államháztartáson kívüli átadás-átvétel kérdéseit szabályozni kell. A rendelet 4. pontjában, a
„Támogatási megállapodás módosítása” cím alatt a 6. § (1) bekezdésében az alábbi módosítást
teszi. A szövegrészből az „egyszeri alkalommal” törlésre kerül, tehát a módosított szöveg a
következő: „(1) A támogatási megállapodás módosítására az elszámolási határidő lejárta előtt
leadott írásbeli kérelemre az elszámolási határidő és a támogatási cél vonatkozásában van
lehetőség.”
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja a rendeletet az elhangzott módosítással együtt.
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke elmondja, a bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendeletet.
Dr. Kósné Dargai Rita az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság titkára közli,
a bizottság a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal együttes ülésen tárgyalta az előterjesztést és
azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
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Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak a rendelettel kapcsolatban.
A szavazásban 14 képviselő veszt részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2013. ( IX. 27.) önkormányzati rendelete
államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ózd
Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
4/2013.(II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.2.6 pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, a 2. melléklet 2.3.14 pontjában
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
2. A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülre történő végleges
pénzeszközátadásra (a továbbiakban: költségvetési támogatás) és az államháztartáson
kívülről származó pénzeszköz visszafizetés nélküli átvételére.
(2) A rendelet személyi hatálya természetes személyekre, valamint az államháztartás
körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetekre (a továbbiakban: szervezetek) terjed ki.
(3) Nem terjed ki a rendelet a költségvetésből természetes személyeknek pénzben vagy
természetben nyújtott társadalom és szociálpolitikai juttatásokra.
2. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó alapelvek, szabályok
2. §
Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározza azokat a
költségvetési előirányzatokat, melyek terhére felhalmozási vagy működési támogatás
adható.
3. §
(1) Költségvetési támogatásban az a szervezet részesülhet, amely megfelel az alábbi
feltételeknek:
a) a bíróság nyilvántartásba vette és tevékenységét ténylegesen folytatja,
b) az éves beszámolóját az arra jogosult szerv elfogadta és az az illetékes bírósághoz
igazoltan benyújtásra került,
c) korábban az Önkormányzattól kapott támogatással határidőre, hitelesített
bizonylatokkal elszámolt, és
d) a helyi és állami adóhatósággal szemben lejárt tartozása nincs.
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(2) A költségvetésből támogatásban olyan szervezet részesülhet, amely az önkormányzat
alábbi feladatait ellátja, vagy a feladatellátásban részt vesz:
1. településfejlesztés, településüzemeltetés,
2. egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítése,
3. óvodák fejlesztése,
4. kulturális szolgáltatás, kulturális örökség helyi védelme, helyi közművelődési feladatok,
nemzeti és emlékünnepek, városi rendezvények,
5. helyi médiaszolgáltatás,
6. szociális szolgáltatások és ellátások,
7. idősek közösségi ellátása, idősek szabadidős tevékenysége,
8. lakás- és helyiséggazdálkodás, egyéb önkormányzati vagyongazdálkodás,
9. helyi környezet- és természetvédelem,
10. helyi közfoglalkoztatás,
11. gazdaságszervezéssel, turizmussal kapcsolatos feladatok,
12. sportfeladatok, versenyek, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében
megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
13. ifjúsági tevékenységek, kulturális, szabadidős gyermek programok,
14. nemzetiségi feladatok, testvérvárosi kapcsolatok,
15. helyi közbiztonság biztosítása,
16. helyi közösségi közlekedés,
17. szennyvízhálózat fejlesztése,
18. hulladékgazdálkodás, környezetvédelem,
19. helyi strand fenntartása, működtetése,
20. helyi köznevelési intézmények fejlesztése.
(3) A költségvetési támogatás sem részben, sem egészben nem adható tovább.
(4) A költségvetési támogatás a (2) bekezdésben felsorolt feladatok ellátásával
összefüggésben az alábbi működési költségekre használható fel:
a) anyagköltség:
aa) üzemanyagköltség a szervezet tulajdonában álló járművekhez,
ab) sportmez, sportcipő, sportszerek költségei,
ac) nyomtatványok, irodaszerek,
ad) kiadványok, plakátok, szórólapok előállítási költségei,
ae) javítási, karbantartási költségek,
af) egyéb anyagköltségek.
b) Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások:
ba) helyiségek bérleti díja,
bb) szállítás, raktározás költsége,
bc) javítás, karbantartás költsége,
bd) szakkönyvek, előfizetési díjak,
be) posta, telefon, és kommunikációs költség,
bf) oktatás, képzés költsége,
bg) egyéb anyagjellegű szolgáltatások kiadásai.
c) Egyéb szolgáltatások:
ca) közüzemi díjak (áram, víz, szennyvíz, hulladékszállítás, gáz, távhő,
közös költség)
cb) hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek,
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cc) bankköltségek,
cd) hirdetési díjak, reklámköltségek.
(5) Az önkormányzati támogatás az (1) bekezdésben felsorolt feladatok ellátásával
összefüggésben az alábbi rendezvényszervezéssel és versenyekkel kapcsolatos költségekre
használható fel:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

étkezési-, utazási- és szállásköltség,
saját gépjármű használati díja,
belépőjegy,
nevezési, játékvezetői díj,
gyógyászati segédeszközök,
támogatott feladat végrehajtásához, szervezéséhez szükséges egyéb
költségek (pl. fellépők díja, műsor- és zeneszolgáltatás díja, vendéglátás
közvetlen költsége és az azt terhelő járulékok, ajándékok díjai).

(6) A költségvetési támogatásból – a kizárólagosan önkormányzati tulajdonban lévő
gazdasági társaságok és az Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulat kivételével –
működéssel kapcsolatos bér és járulék, valamint a feladatellátással kapcsolatosan megbízási
díj nem fizethető.
4.§
(1) A költségvetési támogatással kapcsolatos feladatok előkészítését az Ózdi Polgármesteri
Hivatal feladatkör szerint illetékes szervezeti egységei végzik.
(2) A benyújtott költségvetési támogatási igényekről az annak elbírálására hatáskörrel
rendelkező az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatában meghatározott határidők betartásával a soron következő
ülésén dönt.
(3) Költségvetési támogatásról szóló döntést – alapítványi támogatások kivételével – a
Képviselő-testület a költségvetésről szóló önkormányzati rendeletében a
Polgármesterre vagy Bizottságaira átruházhatja.
(4) Alapítványi forrás átadásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság előzetes véleménye
alapján a Képviselő-testület dönt.
(5) A költségvetési támogatásról szóló döntést a támogatási megállapodás előkészítése
érdekében a Pénzügyi Osztályra haladéktalanul meg kell küldeni.

3. Támogatási szerződés megkötése, elszámolás
5.§
(1) A költségvetési támogatásról minden esetben támogatási megállapodást kell kötni. A
támogatási megállapodásnak tartalmazni kell a támogatás célját, összegét, a forrás
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átutalásának határidejét, a támogatás elszámolásának módját és határidejét, a támogatás
nem előírás szerinti felhasználásának jogkövetkezményét.
(2) A támogatási megállapodás aláírásának feltétele, hogy a támogatott a rendelet 3.§ (1)
bekezdésben foglalt feltételeket alátámasztó nyilatkozatot, igazolást, dokumentumot a
Pénzügyi Osztályhoz benyújtsa.
(3) A támogatási megállapodás aláírására jogosultak körét a kiadási előirányzattól függően
az Ózd Város Önkormányzata gazdálkodási jogköreinek gyakorlási rendjéről szóló
utasítás tartalmazza.
(4) A költségvetési támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél aláírását követően
kizárólag átutalással lehet teljesíteni.
(5)

A támogatott a támogatásról a megállapodásban, szerződésben foglalt határidőre
köteles hitelesített bizonylatokkal elszámolni. Az elszámolással egyidejűleg a
támogatottnak írásbeli tájékoztatást kell adni a támogatott cél megvalósulásáról.

(6)
(7)

A támogatás elszámolását a Belső ellenőrzési csoport felülvizsgálhatja.
A jogszerűtlenül felhasznált támogatást a támogatásban részesülő köteles az arra
irányuló felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül visszafizetni a támogatást
nyújtó részére. Jogszerűtlen felhasználás esetén a szervezet további költségvetési
támogatásban nem részesülhet.

4.Támogatási megállapodás módosítása
6.§
(1) A támogatási megállapodás módosítására az elszámolási határidő lejárta előtt
leadott írásbeli kérelemre az elszámolási határidő és a támogatási cél
vonatkozásában van lehetőség.
(2) A támogatási megállapodás módosításának engedélyezéséről a Polgármester dönt.
5. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó előírások
7.§
(1)
Működési vagy felhalmozási célú végleges államháztartáson kívüli forrás
átvételéről – az alapítványi forrás kivételével –
a)
b)
c)

2 millió Ft érték alatt a Polgármester,
2 millió Ft és 5 millió Ft értékhatár között a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság,
5 millió Ft értékhatár felett a Képviselő-testület dönt.
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(2)
Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a
Polgármester köti meg.
(3)
Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti államháztartáson kívüli forrás átvételéről
szóló megállapodásról a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni kell.
6. Záró rendelkezések
8. §
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba
lépését követően megítélt vagy kapott költségvetési támogatásokra kell alkalmazni.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester
-.-.-

3.) napirend
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/... (…) önkormányzati
rendelete Ózd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.
(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fürjes Pál előterjesztő elmondja, a költségvetés megalkotásakor minden területen a
takarékosságra törekedtek. Zárolásokra került sor, amelyet az érintett területek vezetői
megértettek. Újabb pályázati források, közmunka lehetőségek és az intézmények működésében
történt változások indokolják a költségvetés módosítását. Kiemeli, a GEK részére többlettámogatás folyósítása válik szükségessé 8,4 M Ft-tal. Az általános tartalékból pályázati célra
történt lehívás, melyből most 8 M Ft visszatöltése megtörténik, illetve a lakóterületi céltartalék
zárolását feloldják, és 2 M Ft-tal feltöltésre kerül. A helyi népszavazás lebonyolítási költségeire
13.586 E Ft-ot kell elkülöníteni, amelyet egy későbbi napirend is érint. Összességében 43,5 M
Ft többlet kiadásáról szól a rendeletmódosítás. Hangsúlyozza, a módosítással is egyensúlyban
van a költségvetés. A bevételi oldalon megemlíti, hogy az önkormányzat legjelentősebb
bevételét jelentő iparűzési adó bevételekben a korábbi időszakban túlfizetés miatt csaknem 150
M Ft-tal korrigálni kellett az adóbevételt. A rendelet-módosítást javasolja elfogadásra.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság az Egészségügyi,
Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttes ülésen tárgyalta az előterjesztést. A
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen, 1 nem szavazattal, az Egészségügyi, Szociális és
Esélyegyenlőségi Bizottság pedig 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendeletmódosítást. Kiemeli, a bizottsági ülésen is elhangzott, a költségvetés működőképes, a 2013-as
évet sikeresen fogja az önkormányzat zárni, a zárolások véglegesítődtek, a teljesítésnél arányos
felhasználás van. A 2014-es év azonban már most is látható, hogy nehezebb lesz, hisz más
pénzmaradvánnyal kell számolniuk. Ebben az évben a 2012-es év pénzmaradványa nagy
segítséget nyújtott.
Galanics Ferenc az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondja, a bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a költségvetés módosításáról szóló rendeletet.
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Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendeletet-módosítást.
Boda István képviselő öt gondolatkört érint az előterjesztés kapcsán. Elmondja, biztonsággal
kijelenthető, hogy a 2013. évi városi költségvetés a zárolások és az átcsoportosítások után
működőképes, fedezi a még várható kiadásokat, és véleménye szerint év végén 40-60 M Ft
pénzmaradvány várható. Sajnálatos azonban, hogy a bevételek és ezen belül a helyi iparűzési
adó felültervezett volt, a helyi iparűzési adó 165 M Ft-tal lett kevesebb, az építményadó pedig
20 M Ft-tal több. Így a várható kiesés 145 M Ft. Ennek következménye, hogy a költségvetés
végrehajtását segítő intézkedési tervben szeptember 30-ig zárolt 96,5 M Ft végleges zárolás alá
kerül. Ez a zárolás 16 területet érint, a GEK intézményeinél 32 M Ft, a VSI-nél 15 M Ft, előre
nem látható feladatok fedezetére szolgáló tartalékból 20 M Ft, PH dologi kiadásaiból 10 M Ft,
és egyéb vegyes területekről 9,5 M Ft került zárolásra. A bevételi kiesések további zárolásokat
tesznek szükségessé, mintegy 13 területen. Véleménye szerint jó lett volna, ha erről külön
kimutatás készül. Ezek a területek a következők: óvodai intézmények fenntartó társulásainak
megszűnéséből 14.263 E Ft, MANDA dologi kiadásokból 15 E Ft, pályázatok költségeiből 3 E
Ft, Katona József úti Bölcsőde fejlesztés előkészítési költségeiből 2.250 E Ft, ingatlanok
rendezéséből 2.000 E Ft, önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadásokból
3.000 E Ft, Kovács Hagyó Gyula úti árok kotrásából 1.000 E Ft, esélyegyenlőségi tervből 2.000
E Ft, Kistérségi Társulásból 12.910 E Ft, Sajómenti TISZK-ből 6.601 E Ft, önkormányzati
vagyon biztosítás díjából 1.000 E Ft, testvérvárosi kapcsolatból 2.000 E Ft. Ez a második
zárolási kör különösebb problémát nem fog okozni, mivel vagy elmaradó, vagy megszűnő
feladatokat érint. Hangsúlyozza, a 2013. éves költségvetést a módosítások elfogadásával
veszély nem éri. Annál több gondot lát azonban a 2014. évi költségvetés összeállításánál. A
gondot véleménye szerint az fogja okozni, hogy a 480 M Ft pénzmaradvány helyett jó esetben
várható 60 M Ft, a helyi adónál pedig célszerű 150 M Ft-tal kevesebbet tervezni. Ez összesen
2014-ben 550-570 M Ft bevételkiesést jelez, és ha nem változik az önkormányzatok
finanszírozása, nagyon komoly, a városi léthez tartozó feladatok elhagyásával lehet csak
költségvetést készíteni. A 96,5 M Ft-os zárolás miatt nem tudja támogatni az előterjesztést.
Obbágy Csaba levezető elnök megjegyzi, a GEK intézményeinél sajnálatos a zárolás, de meg
kell jegyezni azt is, hogy olyan karbantartási, felújítási munkálatokra került sor ezen
intézményeknél az év során, amely már rég nem volt.
Fürjes Pál előterjesztő elmondja, valóban fájdalmas egy zárolás, épp ezért köszönetet mond
azon intézményvezetőknek, akik figyelték a tervezési nehézségeket és önmegtartóztatással, jó
gazdálkodást végeztek saját területükön. Az ülés napirendjei között fog szerepelni a
működőképesség megőrzését szolgáló támogatásra vonatkozó igény benyújtása is, melynek
célja, hogy az önkormányzatokat sok területen érintő, átalakuló helyzetben segítse a feladatok
megoldását.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak.
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 11 igen, 1 nem
szavazattal, 2 tartózkodás mellett megalkotja az alábbi rendeletet:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ózd
Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.)
önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1.2.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében
eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, a 2. melléklet 2.3.6. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a 2. melléklet 3.2.2.
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság,
a 2. melléklet 4.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi,
Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ózd Város Önkormányzata 2013. évi
költségvetéséről szóló 2/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3.
§ (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„ (1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi módosított
költségvetésének
a) költségvetési bevételei főösszegét
b) költségvetési kiadásai főösszegét
c) összes hiányát
állapítja meg.

5 429 991 E Ft-ban
6 784 611 E Ft-ban
1 410 937 E Ft-ban

(2) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 1.410.937 E Ft-os hiányából
a) a működési hiány összege:
b) a felhalmozási hiány összege:

618 851 E Ft
792 086 E Ft

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt
a) belső finanszírozás keretében
előző évi pénzmaradványából

618 851 E Ft

összegben finanszírozza.
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt
a) belső finanszírozás keretében előző évi
pénzmaradványból

792 086 E Ft

összegben finanszírozza.”
(2) A Rendelet 3.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (7) Az Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 5. cím) 2013. évi költségvetési kiadásainak
módosított előirányzata 3.959.217 E Ft, melyből
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a) az általános tartalék összege
b) a lakóterületi céltartalék összege
ba) működési célra
bb) felhalmozási célra
c) az egyéb célokra képzett tartalék összege
d) pályázati céltartalék összege
e) felhalmozási bevételekből képzett tartalék
f) a hajdúszoboszlói üdülő értékesítés bevételéből
képzett tartalék

16.626 E Ft
7.412 E Ft
2.420 E Ft
16.327 E Ft
35.966 E Ft
143.824 E Ft
4.800 E Ft”

(3) A Rendelet 3.§ (9)-(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(9) Az Önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szervek részére a jóváhagyott támogatás módosított összege 2.037.463 E Ft, címenkénti
részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(10) A felújítási kiadások módosított előirányzata 175.910 E Ft, a beruházási kiadások
módosított előirányzata 791.569 E Ft. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a 7.
és 8. mellékletek tartalmazzák.”
2. §
(1) A Rendelet 1-11. melléklete helyébe az 1-11. melléklet lép.
(2) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester

4.) napirend
Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről
Fürjes Pál előterjesztő köszönetet mond azoknak az intézményeknek, illetve a költségvetésben részt
vevő minden olyan vezetőnek, aki átérezte a kérést a takarékos gazdálkodásra. Két év alatt 825 M Ft
működési hiányt dolgoztak le. A csökkenő bevételek ellenére a kiadások jó beosztásának
eredményeként meg tudták őrizni a működőképességet, az önkormányzatnak nincs kifizetetlen
számlája. Az önkormányzat is részese lehetett a Kormány konszolidációs programjának, így a kapott
támogatás a 3 milliárdos kötvény kibocsátásból 65 %-ot tudott csökkenteni. 2014-től jelent fizetési
könnyebbséget ez a jelentős tétel. Kiemeli, a tájékoztató tételesen tartalmazza a különböző
gazdálkodási területek eredményeit, az összes kiadás átlag teljesítése 45,5 %, amely a torzító
hatásokat is figyelembe véve eredménynek számít, hisz 50 % alatt tudott maradni a költségvetési
kiadás.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke hangsúlyozza, mind a kiadási és mind a
bevételi oldalon időarányos volt a felhasználás, aggodalomra okot adó bevételcsökkenés, vagy
kiadásnövekedés egy intézménynél sem volt. Nagyon fontos a racionális gondolkodás, amely a
jövőben is fontos lesz. A 2014-es évben még inkább folytatni kell ezt a vonalat. A bizottság az
Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttesen tárgyalta a napirendet. A
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag, az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi
Bizottság 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Galanics Ferenc az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Tóth Pál az Ügyrendi Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke közli, a bizottság a tájékoztatót
megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Boda István képviselő elmondja, az önkormányzatok tartozásainak további elengedéséről a
kormánypárton belül is megosztottság mutatkozik, vitatkoznak azzal kapcsolatban, hogy kell-e
finanszírozni tovább a hiányokat. Varga Mihály felszólalásában megemlítette, hogy el lehet még
engedni a következő időszakban az adósságokat, de ezeket az összegeket valahol vissza kell szedni.
Személy szerint ezért nem drukkol az adósság elengedésének, mert a 2014-es költségvetésben ezt az
önkormányzat nagyon meg fogja érezni. A költségvetési kiadások 45,5 %-os teljesítése arányos,
feszes gazdálkodással teljesíthető lesz a költségvetés.
Obbágy Csaba levezető kéri, szavazzanak a tájékoztató elfogadásáról.
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
222/2013. (IX. 26.) határozata
Ózd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózd Város Önkormányzata 2013. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
A költségvetés I. féléves teljesítéséről készült tájékoztatót Ózd Város honlapján közzé kell tenni.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
2013. szeptember 30.
-.-.-.5.) napirend
Javaslat a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi
kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtására

Fürjes Pál előterjesztő elmondja, kiegészítő forrás pályázati lehetőségéről van szó, amely az
önkormányzatok működőképességét fogja segíteni. Látható, hogy főleg a kisebb önkormányzatok
plusz forrás igénylése nélkül nem tudnak működni.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, fajsúlyos előterjesztésről van szó,
fontos, hogy milyen plusz forráshoz tudnak majd jutni. A bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak.
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
223/2013. (IX.26.) határozata
a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő
támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozta:
1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Magyarország
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet 1./IV. pontja
és a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége
megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásról szóló 39/2013. (VII.31.) BM rendelet
alapján támogatási igény kerüljön benyújtásra az önkormányzat működőképességének
megőrzésére szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási igény és a támogatási igény
benyújtásához szükséges egyéb dokumentumok hitelesítésére és aláírására.
Felelős: Pályázat benyújtásáért: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.
-.-.-.-

6.) napirend
Javaslat a „Kultúrgyár” megvalósításával kapcsolatos további elvi döntés
meghozatalának visszavonásáról szóló 221/2013. (IX. 20.) határozat kiegészítésére
Fürjes Pál előterjesztő ismerteti, az elmúlt képviselő-testületi ülésen döntöttek a Kultúrgyár
megvalósításával kapcsolatos elvi döntés visszavonásáról. Akkor az egész határozat visszavonásáról
döntöttek, de a Manda programmal kapcsolatos márciusi határozatuk érvényben marad. Az elmúlt
napokban újabb lépések történtek a felmerülő akadályok elhárítására. A program mintegy 1.928 MFtos összegű legjelentősebb elemének pénzügyileg, az önrész tekintetében nincs akadálya. A támogatási
szerződés október 15-ig aláírásra kerül a Manda, mint fő pályázó részéről. Aláírásra került egy 500
M Ft-os TÁMOP projekt, a turisztikai attrakció, skanzen, a városi múzeum fejlesztésével kapcsolatos
támogatási szerződés is. Van mód a forráshiány miatt félretett filmarchívum projektelem más
forrásból való újraélesztésére. Ezek a projektek összességében 3,5 milliárdos forrást jelentenek a
város számára, és a gyárterületnek, amely jelenleg még tájsebként éktelenkedik, helyrehozására. Ez
nagyon fontos a város szempontjából, nemcsak azért mert épületek épülnek, munkahelyek
teremtődnek, hanem azért is, mert struktúra váltást jelent a gazdálkodási életben. A gyár területe
kulturális fellegvárként a város szellemi, szolgáltatási színvonalának emelkedését fogja elősegíteni.
A jelenlegi előterjesztés arról szól, hogy a Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy Ózd Város
Önkormányzata jelenleg és a jövőben sem vesz részt a Multifunkcionális Nemzetiségi és Roma
Kulturális, Oktatási Központ elnevezésű projektelem Ózd közigazgatási területen történő
megvalósításában. Szükség van erre azért, hogy a politikai előnyszerzésként indított aláírásgyűjtés
okozta közhangulat megnyugodjon, és hogy törvényes keretek közötti felhatalmazást kapjanak az
aláírásgyűjtés eredményeként kiírásra kerülő népszavazás elkerüléséhez. Szeretnék megtakarítani a
népszavazás 13,5 M Ft-os költségét. Szeretnének segíteni az aláírásgyűjtőknek, akik most úgy tűnik
megbánták tettüket, hogy ne kerüljön sor a népszavazás megtartására, hisz okafogyottá vált a kérdés,
viszont a népszavazás időpontját ki kell tűzni. A felelősségtől azonban nem lehet mentesíteni az
aláírás gyűjtőket.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kisgergely András képviselő csodálkozva hallgatta, hogy a népszavazás kezdeményezői megbánták
tettüket. Miért bánták volna meg, hisz célt ért a kezdeményezés, az önkormányzat, a városvezetés
kénytelen volt visszavonni határozatát. Kérdezi, azonban, hogy mi tartott ilyen sokáig, miért kell most
azzal foglalkozniuk, hogy 13,5 M Ft-ot ne költsenek el hiába? Az aláírás gyűjtés több hónapig tartott,
ez alatt az idő alatt számos ponton törvényesen el lehetett volna kerülni a népszavazás kiírását. Kéri
polgármester úr válaszát azzal kapcsolatban, miért tartott ilyen sokáig a határozat visszavonása? Nem
a népszavazás kezdeményezői a hibásak a jelen helyzetben, hanem azok, akik későn hallották meg az
ózdiak szavát.
Boda István képviselő a polgármester úr megerősítést kéri, hisz ha jól értette szavait, a Manda
projekthez nem kell az önkormányzatnak önrésszel beszállni?
Berki Lajos az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke örül annak, hogy 3,5 Milliárd Ft-os
támogatási összeg a kultúrgyár létrehozására fogfordítódni, de annak nem örül, hogy a nemzetiségi
módszertani központ kikerült a programból. Ez egy kiugró pont lett volna a roma értelmiség részére,
segítette volna az emberek foglalkoztatását, a roma és a nemzetiségi kultúrák összességét foglalta
volna össze. A sikertelenséghez hozzájárult az is, hogy az embereket megtévesztették azzal, hogy Ózd
cigány főváros lesz, ide fognak telepedni cigányok, ha ez megvalósul. Még mai napig is él az a
szemlélet, hogy Ózdra tömegesen telepednek le a romák, ezt szeretné eloszlatni. Véleménye szerint
azt látják, hogy amikor kora reggel Tiszaújvárosba mennek az emberek dolgozni, autóbusszal szedik
össze őket a környező településekről, és ez téveszti meg őket. Ide nem költöznek tömegesen romák,

vannak olyanok, akik elköltöztek Ózdról, de nem találták meg számításukat és visszajönnek, de ez
elenyésző szám. Bizonyítja ezt az is, hogy törvény írja elő, hogy az újonnan beköltözőknek be kell
jelenteni a gyermeküket az iskolába, hisz ha ezt nem teszik, akkor nem kapják a családi pótlékot, az
iskolások száma viszont nem emelkedett Ózdon.
Márton Ferenc képviselő megjegyezi, az elmúlt időszakban két alkalommal is indítványozta, hogy
látva a közakaratot, a városvezetés lépjen vissza a roma kulturális központ tervétől. Ezt a
városvezetése nem vette komolyan, ezek után furcsa, hogy az aláírásgyűjtőknek kellene felelősséget
érezni a kialakult helyzetért, nem ők változtatták meg az álláspontjukat.
Fürjes Pál előterjesztő bátran vállalja, az a döntés, amivel az elvi támogatást megadták helyes volt,
hisz 1,7 Milliárdos nagyságrendű projekt valósult volna meg olyan céllal, amellyel Európában
egyedülálló módon tudták volna szolgálni a nemzetiségi és a roma kulturális oktatás-módszertani
célokat. Sajnos megszokottá válik, hogy Ózd vonatkozásában adott helyzetekben a roma kérdést
előhúzzák, nem volt ez másképp a közeljövőben a közkutak lezárásával kapcsolatban, hisz két roma
telepen lévő kút akkora vihart kavart, míg a 123 többi kút lezárás, szűkítés érintetlenül hagyta a sajtót.
Tény, hogy a leghátrányosabb kistérségek egyikébe tartoznak, magas a roma lakosság száma, de nem
lehet Gyöngyöspatával, Hajdúhadházzal összemosni az itteni helyzetet, az itt élő 12-13 ezer romára
a társadalmi béke jellemző. Nem lehet általánosítani velük szemben, hisz vannak köztük rendes,
gyermeküket iskolába járató, a szolgáltatásokat fizető, elszegényedett családok, és az elszegényedés
során keletkező problémákat meg kell próbálni orvosolni. Kisgergely András kérdésére, hogy miért
most történt a korrigálás, az a válasza, a városvezetés most látva, hogy a kérdés nagy hullámokat
felvert hatása milyen rossz helyzetet teremt a városnak, döntöttek a határozat visszavonásáról. A rossz
hírkeltés miatt egyre nehezebben kapnak mérnököt, orvost, hisz az látszik, hogy politikai
bizonytalanság van a városban. A romák ideköltözésével kapcsolatban elmondja, a hír nem igaz, amit
pl. az is bizonyít, hogy az iskolában, az óvodában nem hogy nőne, hanem csökken a létszám.
Tudvalévő, hogy a roma lakosság között magasabb a gyerekvállalás, tehát ha tömegesen költöznének
ide, akkor az az iskolák létszámán is meglátszana. Véleménye szerint, valakiknek vélt előnyt ad, hogy
ellentétet gerjesztenek ezzel. Boda István kérdésére elmondja, a TIOP program, a kulturális GPSprojekt megvalósítása 328 M Ft-tal kiegészítésre kerül. Mivel országos kihatású beruházásról van
szó, a Közép-magyarországi Régió forrásait 17 %-ban kellene felhasználni, de sajnos a régió már
elhasználta ezt a forrást. Mivel az önkormányzat nem akarta veszni hagyni a beruházást, ezért úgy
döntöttek, hogy 328 M Ft garanciavállalással támogatják a projektet. Amikor a döntést meghozták a
beruházásban érdekelt befektetői csoport bankgaranciával állt a projekt mögé, hisz nekik is érdekük,
hogy megvalósuljon a projekt. Időközben a pályázat előkészítésének elhúzódása és a résztvevők
útkeresése miatt a bankgarancia letelt. Az önkormányzat egy tartalék garanciavállalással, az ÉMÁSZ
részvény és a víziközmű szolgáltatásért adott egyszeri vagyonkezelési díj fedezetét ajánlotta fel. Az
idén nyáron a szolgáltatási díj fedezete a szolgáltató váltás miatt elveszett, és az ÉMÁSZ részvény a
tőzsdén lefelé tendál. Ezért vált szükségessé a fedezetet átstruktúrálása, több közreműködő
részvételével, az ESZA, NFÜ bevonásával, az önrészt átmeneti forrásból biztosítja a pályázat. Nincs
szükség a 328 M Ft biztosítására, azonban az önkormányzat egy parkoló építéssel – melyet a
Képviselő-testület egy későbbi ülésén fog tárgyalni - járul hozzá a projekthez.
Kisgergely András képviselő Berki Lajos felszólalására reagálva elmondja, az aláírásgyűjtés
kezdeményezői közül is sokan cáfolták azt a híresztelést, hogy Ózdra romák költöznek. Rendelkezik
olyan számadatokkal, amelyek nem mutatnak kiugró tendenciát, bizonyítják, hogy Ózdra nem
költöznek be tömegesen. Az az állítás, hogy azzal riogatták volna az aláírókat, hogy nagy tömegben
fognak a cigányok beköltözni, nem igaz, ha ez igaz lett volna, akkor pl. Velence-telepről nem kapott
volna kb. 60 aláírt ívet. Jó lenne, már ha ezt a témát végleg lezárnák. Úgy gondolja, hogy nem e miatt
a vita miatt van, vagy lesz Ózdon kevesebb szakember, orvos, sok más folyamat befolyásolja ezt.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak a határozattal kapcsolatban.

A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
224/2013. (IX. 26.) határozata
„Kultúrgyár” megvalósításával kapcsolatos további elvi döntés meghozatalának
visszavonásáról szóló 221/2013. (IX.20.) határozat kiegészítéséről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület a 221/2013. (IX.20.) határozatát az alábbiakkal egészíti ki:
„A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy Ózd Város Önkormányzata a jövőben sem vesz részt a
Multifunkcionális Nemzetiségi és Roma Kulturális, Oktatási Központ elnevezésű projektelem Ózd
közigazgatási területén történő megvalósításában.”
Felelős:
Határidő:

Polgármester
azonnal
-.-.-

Obbágy Csaba alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek.
7.) napirend
Javaslat kápolna építés támogatására
Obbágy Csaba előterjesztő ismerteti, Köteles László Komlóska polgármestere megkereste az
önkormányzatokat egy nemes kezdeményezéssel, miszerint az önkormányzat támogassa egy
engesztelő kápolna megépítését Budán a Normafa Park területén. Az 1940-es években indult ez a
nemzeti kezdeményezés az egész katolikus püspöki kar összefogásával, amely akkor meghiúsult.
2012-ben megalakult a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom, amely ezt az összefogást
újraindította. A Normafa Park fejlesztését, és ezen belül az Engesztelő Kápolna építését a Kormány
kiemelt beruházásnak tekinti, azzal a feltétellel, hogy a kápolnának közadakozásból kell megépülni.
A mai előterjesztés egy jelképes összegről szól, egy 30x40x50 cm-es faragott terméskőről, melybe
Ózd város nevét vésik bele, de sokkal nagyobb dologról van szó. Csatlakoznak egy nemzeti
összefogáshoz, mely olyan nemes célokat tűzött ki, mint Mindszenti bíboros emlékének, Szent István
király hagyatékának ápolása és gondozása, kiengesztelődés a világ és a Kárpát medence népeivel, a
szórványban élő magyarok összefogása.
Fürjes Pál levezető elnök reméli, a kistérség települései egységen kívánják ezt a nemes célt
támogatni, erről a hétfőn tartandó kistérségi ülésen fognak dönteni.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság elfogadásra javasolja
az előterjesztést.
Galanics Ferenc az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke közli, a bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja a határozatot.
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak.
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
225/2013. (IX.26.) határozata
kápolna építés támogatásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom által kezdeményezett, Magyarország
Kormánya által a Normafa Park kiemelt beruházás koncepciójáról és az azzal összefüggő feladatokról
szóló 1443/2013. (VII.16.) Korm. határozatban nevesített „Engesztelő Kápolna építése” beruházást
támogatni kívánja az Engesztelő Kápolna építésének támogatását jelképező 1 db 30x40x50 cm-es
faragott terméskő felajánlásával.
A Képviselő-testület a terméskő elkészíttetésére legfeljebb 20.000,-Ft + ÁFA-t biztosít, az általános
tartalékkeret terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a faragott terméskövet elkészíttesse.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. október 15.
-.-.Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Obbágy Csaba alpolgármesternek
8.) napirend
Javaslat szociális szövetkezet alapítására
Fürjes Pál előterjesztő elmondja, az előterjesztés szociális szövetkezet alapításáról szól, amely
elsősorban a munkából kirekedtek foglalkoztatását, a munka világába való visszavezetését kívánja
elősegíteni. Előzményként említi a START értékteremtő munkaprogramot, amelynek következő
lépcsője a mostani előterjesztés. Az anyag mindenre kiterjedő részletességgel, a jogi előírásokat,
formákat is figyelembe véve taglalja a szociális szövetkezet lényegét. Módosításként javasolja, hogy
a 3. számú melléklet táblázatát cseréljék ki az „Ózdi Szociális Szövetkezet hosszú távú terv
közfoglalkoztatás esetére” című táblázatra. Javasolja továbbá, hogy a 4. számú melléklet 3.17.
pontjában a Felügyelő Bizottság tagja az önkormányzat részéről Obbágy Csaba legyen. A három
főből álló bizottság megbízatása pedig 5 évre szóljon. Kéri, hogy a módosításokkal együtt fogadják
el a határozati javaslatot.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, amelynek elfogadását egyhangúlag támogatta.
Dr. Lengyel Elemér képviselő kérdésként veti fel, hogy a szövetkezet fő tevékenységei közt szereplő
narkotikus növények termesztése nem fogja-e felkelteni, az elmúlt hónapok történéseit alapul véve,
az országos sajtó figyelmét.
Kovács Gergely az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője narkotikus növénynek pl. a mákot
tartja.
Fürjes Pál előterjesztő megjegyzi, hogy az elmúlt hetekben az őszi mák felvásárlására vonatkozó
hirdetések például a Kossuth Rádióban is rendszeressé váltak, hiszen a gyógyászatban nagyon
kelendő ez a növény, ezért nem gondolja úgy, hogy ennek a későbbiekben országos híre lenne.

Obbágy Csaba levezető elnök kéri, a módosítással együtt szavazzanak a határozati javaslat
elfogadásáról.
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
226/2013. (IX.26.) határozata
szociális szövetkezet alapításáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális szövetkezet alapítására
vonatkozóan készített előterjesztést, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §-a és a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 10.§ (5A) bekezdése
alapján, továbbá a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárság Szociális
Szövetkezetek Programkoordinációs Irodája 2013. startminta-programokhoz kiegészítő támogatás
igénylése feltételeként szereplőknek is eleget téve az alábbi döntést hozza:
1.

Ózd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
szociális
szövetkezetek létrehozására irányuló kormányzati szándékkal egyetértve,
kezdeményezi Ózdon szociális szövetkezet megalakítását 6 magánszeméllyel
együttműködve.

2.

A megalakuló szociális szövetkezetben Ózd Város Önkormányzata alapítóként
kíván részt venni.

3.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális szövetkezet
alapításához szükséges alapszabály tervezetben foglaltakkal egyetért, melynek
értelmében Ózd Város Önkormányzata 16 db részjegy névértékének befizetésére
kötelezettséget vállal. Egy részjegy névértéke: 10.000,- Ft (azaz tízezer forint).
Az alapításhoz szükséges 160.000,- Ft (azaz egyszázhatvan-ezer forint) forrás az
Önkormányzat 2013. évi
költségvetése általános tartalék keretéből
biztosítható.

4.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a szociális
szövetkezet székhelyéül az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő Ózd,
Zrínyi út 5. sz. alatti ingatlan kerüljön bejegyzésül.

5.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a szociális szövetkezet létrehozásához szükséges
előkészületeket megtegye, az alakuló ülésen részt vegyen, ill. a szociális
szövetkezet alapszabálya elfogadásában közreműködjön.

6.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza továbbá a
polgármestert, hogy a szociális szövetkezetet érintő további teendőkben
munkáját az alapszabályban rögzítettek alapján ellássa.

7.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Ózdon
megalakuló szociális szövetkezet:
a) üzleti tervét (a határozat 1. melléklete);
b) 2013-2014. évi költségvetését (a határozat 2. melléklete);
c) hosszú távú tervét közfoglalkoztatás esetén (a határozat 3. melléklete),
továbbá
d) az Alapszabály-tervezetében szereplőket (a határozat 4. melléklete).

Határidő: 2013. október 31.
Felelős: polgármester

1. melléklet a 226/2013. (IX.26.) határozathoz

Ózdi Szociális Szövetkezet

Üzleti Terv

Készítette:
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft

2013. szeptember 1.

1. A szociális szövetkezeti forma
A szociális gazdaság piaci, illetve üzleti szektora lényegében szövetkezetekből és önsegélyező
társaságokból, szövetkezetek, önsegélyező társaságok és egyéb szociális gazdasági szervezetek által
ellenőrzött üzleti csoportokból áll. A szociális szövetkezetek a szociális – közösségi – gazdaság egyik
megjelenési formája. Azon magánjellegű, formális keretek között szervezett vállalkozások csoportja,
melyek döntéshozatali szabadsággal és önkéntes tagsággal rendelkeznek. A tagok szükségleteiknek
piacon keresztül, áruk előállítása, szolgáltatásnyújtás, illetve biztosítás és finanszírozás nyújtása
révén történő kielégítése érdekében hozták létre. Továbbá amelyek esetében a döntéshozatal,
valamint bárminemű nyereség és többlet tagok közötti elosztása nem kapcsolódik közvetlenül a tagok
által befektetett tőkéhez, illetve befizetett díjhoz, és amelyek esetében minden tag egy szavazattal
rendelkezik. A szociális gazdaság továbbá magában foglal olyan magánjellegű, formális keretek
között szervezett, döntéshozatali szabadsággal és önkéntes tagsággal rendelkező szervezeteket,
amelyek nem piaci jellegű szolgáltatásokat nyújtanak háztartások részére, és amelyeknek esetleges
nyereségtöbbletét nem sajátíthatják ki az őket létrehozó, ellenőrző vagy finanszírozó pénzügyi
szereplők.
Az Országgyűlés felismerve, hogy a szövetkezeti forma nagymértékben képes társadalmi
erőforrásokat mozgásba hozni, az elkülönült gazdasági szereplők helyzetét megerősíteni, közösségi
szükségleteket kielégíteni, ösztönözni kívánja a szövetkezést és állami eszközökkel támogatást
kíván nyújtani a szövetkezeti mozgalom továbbfejlődéséhez, a szövetkezetekről szóló többször
módosított 2006. évi X. törvénnyel. A törvény értelmében a szövetkezet az alapszabályban
meghatározott összegű részjegytőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint
működő, jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amelynek célja a tagjai gazdasági, valamint más
társadalmi (kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi) szükségletei kielégítésének elősegítése. A
szociális szövetkezet ezen túlmenően olyan szövetkezet, amelynek célja a hátrányos helyzetben lévő
tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon
történő elősegítése.
A szociális szövetkezetnek természetes személy tagjain kívül helyi önkormányzat vagy nemzetiségi
önkormányzat, illetve ezek jogi személyiségű társulása, továbbá jogszabályban meghatározott
karitatív tevékenységet ellátó közhasznú jogállású szervezet is lehet a tagja.
A szociális szövetkezet megnevezésétől eltérően nem csak szociális tevékenységek végzésére lehet
létrehozni, és tagjai sem kizárólag munkanélküliek és hátrányos helyzetben élő személyek lehetnek.
A szociális szövetkezet olyan speciális gazdálkodó (és nem nonprofit) szervezet, amely ötvözi a
gazdasági társaságok és társadalmi szervezetek előnyeit, mert a hátrányos helyzetűeknek biztosít
munkalehetőséget, és olyan szükségletek kielégítésére törekszik, melyet a piacgazdaság nem tud
felvállalni. Szociális szövetkezetek alakulhatnak például háztartásban ellátandó munkák kiváltására,
személyi, szociális, oktatási és kulturális szolgáltatások, háziipari vagy kisipari szolgáltatások,
termelési, feldolgozói tevékenység végzésére, továbbá minden olyan közfeladat ellátására, melynek
végzésére ellátási szerződés köthető az állammal. A munkanélküliség kezelésében, a foglalkoztatás
elősegítésében a szociális szövetkezeti forma előrelépést jelenthet.
A szociális szövetkezet megalapításához legalább 7 természetes személyre van szükség. Minimálisan
7 fő azért szükséges az alapításhoz és a törvényes működéshez, hogy a szövetkezet testületi szerveit
(igazgatóság, felügyelő bizottság) létre lehessen hozni, valamint, hogy a testületek tagjaira vonatkozó
személyi összeférhetetlenségek is kiküszöbölhetők legyenek. Gazdasági társaság, társadalmi
szervezet nem lehet szociális szövetkezet alapító tagja és a működés során sem válhat taggá. (Ennek
okán nem kerülhet arra sor, hogy az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft alakítsa meg a szociális
szövetkezetet.)

A tagok kötelesek a szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködni, ez a kötelezettség
valamennyi tagra kiterjed. A szövetkezet által szervezett munkavégzés megvalósulhat
munkaviszonyban, megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban, önkéntes jogviszonyban (ellenérték
nélkül), egyszerűsített foglalkoztatás keretében. A személyes közreműködés módozatait az
alapszabályban kell meghatározni.
A törvény értelmében, ha a szövetkezeti tagok száma 50 főnél kevesebb, az Alapszabály igazgatóság
helyett lehetővé teheti ügyvezető elnök választását, aki az igazgatóság hatáskörében egyszemélyben
jár el.
Az Ózdi Szociális Szövetkezet esetében az alapszabályban kívánjuk meghatározni, hogy az
ügyvezető elnök, valamint a három főből álló felügyelő bizottság tagjai munkavégzésüket önkéntes
jogviszonyban kívánják folytatni.
A szövetkezeti tag vagyoni hozzájárulását, illetve az erre vonatkozó kötelezettségvállalását a részjegy
jeleníti meg. A törvény az alapszabályra bízza, milyen összegben állapítja meg a részjegy legkisebb
mértékét, így tekintettel lehetnek a szövetkezetet alapító tagok vagyoni helyzetére. Az Ózdi Szociális
Szövetkezet esetében a részjegy névértékét 10 000 Ft-ban, azaz tízezer forintban kívánjuk
megállapítani. A törvény a szövetkezet alapításához kötelező tőkeminimumot nem állapít meg.
Legalább egy részjegy jegyzése minden tag részére kötelező. A részjegyek névértéke csak azonos
összegű lehet. A részjegy másra, mint a szövetkezet tagjára, nem ruházható át. Kívülálló tehát csak
azt követően jogosult a szövetkezeti részjegy megszerzésére (másik tag részjegyének, vagy a
részjegytőke megemelésével keletkező részjegyeknek a megvásárlására), ha sikeresen kérelmezte
felvételét a szövetkezetbe. A részjegy örökölhető, de az örökös nem válik a törvény erejénél fogva a
szövetkezet tagjává, csak akkor, ha írásban kéri felvételét.
A törvény értelmében a szövetkezet tagja - ha tagsági jogviszonya legalább 1 éve fennáll - a
szövetkezetnek kamatmentesen vagy kamat ellenében kölcsönt nyújthat (tagi kölcsön), ha az
alapszabályban meghatározott kötelező vagyoni hozzájárulását már teljesítette. A szövetkezet
számára nyújtott tagi kölcsönt csak a szövetkezet céljainak megvalósítására szabad felhasználni. A
tagi kölcsönök együttes összege nem haladhatja meg a saját tőke kétszeresét. Tagi kölcsön nyújtása
esetén a szövetkezet és a tag közötti megállapodást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba kell foglalni.
2. A STARTMUNKA mintaprogramhoz történő kapcsolódás
A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárság Szociális Szövetkezetek
Programkoordinációs Iroda előzetes felmérései alapján a Belügyminisztérium az új típusú szociális
szövetkezetek jövőbeni működésének elősegítése céljából a 2013. évi kistérségi startmunka
mintaprogramokhoz kiegészítő támogatást biztosít. A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a
település 2013. évben igazoltan részt vesz a kistérségi startmunka mintaprogram értékteremtő
programelemében, amelyet – részben vagy egészben – szociális szövetkezetben folytat tovább,
valamint szociális szövetkezet alapítását tervezi, illetve az önkormányzat és legalább két
közfoglalkoztatott részvételével már megalapította.
Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft 2013. évben megvalósításra kerülő Energiaerdők és hagyományos
erdők gondozása, szociális tüzép működtetése és elhanyagolt önkormányzati területek rendezése
elnevezésű startmunka mintaprogramjának kiegészítésére előzetes egyeztetés alapján 2013. július 15én kérelmet nyújtott be, amely támogatási igényt a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Helyettes
Államtitkársága teljes körűen támogatja.
Megvalósítás alatt lévő Startmunka programunk az alábbi négy pillérből tevődik össze, ehhez
kapcsolódik ötödik elemként a levendulatermesztés.
1. Energia erdők gondozása,
2. Önkormányzati, úgynevezett hagyományos erdőink ápolása,

3. Szociális tüzép működtetése,
4. Elhanyagolt önkormányzati területek rendbetétele,
5. Levendula termesztés.
Célunk egy levendula ültetvény anyatelep telepítése egy hektárnyi területen, amely terveink szerint a
szaporítóanyagot szolgáltatná a 2013. évet követő években telepítendő ültetvényekhez. Feladatok:
az egy hektárnyi terület kijelölése, majd a vagyon megóvás érdekében a körbe kerítése. Az ültetéshez
szükséges talaj-előkészítő munkálatok elvégzése, amely a jelenleg futó projektünk keretében kerül
megvalósításra. A talaj-előkészítő munkálatok után következik a levendula tövek elültetése,
gondozása, majd a következő év tavaszán a szaporítóanyag leszedésével és elültetésével az újabb
ültetvény kialakítása.
3. Szociális szövetkezet fő tevékenysége: a levendulatermesztés
A levendula: Hazánkban az angol és a francia levendulát termesztik hagyományosan. Az előbbi
magasabb, 40-50 centiméteres szárú, míg a francia levendula 30 centiméter magasra nő.
Magyarországon Tihanyban telepítették az első komoly levendula ültetvény, a kolostorkertek kedvelt
növényének másik nagy „lelőhelye” Pannonhalma.
A levendula napos, meleg, védett helyen érzi jól magát, ahol a tövek 15–20 évig is elélhetnek. Ideális
esetben a talaja kissé lúgos, bár nem tartozik a kényes növények közé. Jól tűri a szárazságot is, és
nem kíván különösebb gondozást, de meghálálja, ha évente egyszer 4 centiméter vastagon
komposzttal a talaj fedésre kerül.
Az anyaültetvény létrehozásának költsége: A megfelelő talaj előkészítés után kilencezer darab
levendulatő telepítése szükséges, mely később anyatelepként funkcionál. Az anyatelep (melyet
kerítéssel is kívánunk védeni) létrehozása az anyagköltségekkel együtt eléri a 4 millió forintot,
amelyre a startmunka mintaprogram kiegészítéseként kérelmezett vissza nem térítendő támogatás
nyújthat fedezetet.
Szaporítás: A levendulát a legegyszerűbben feltöltéses bujtással és tőosztással szaporíthatjuk, de
dugványozással, a francia levendula esetében pedig magról szaporítással is sikerrel járhatunk. Ha
zölddugványról szaporítunk, a dugványokat homok és érett komposztföld azonos arányú keverékébe
kell ültetnünk, lehetőleg árnyékos helyre, így fejlődnek a legjobban a kis tövek, amelyek könnyen
gyökeret eresztenek. Márciusban magról javasolt vetni. A kikelt növénykéket át tűzdeljük kis
cserepekbe, majd a palántákat májusban lehet kiültetni. A tő- és sortávolság kis bokroknál 40-50 cm,
nagy termetű növénynél 100 cm lehet. A második évben már teremnek a levendulatövek, teljes
szépségük pedig a 3-4. évre teljesedik ki.
Az ültetvény hozama: A levendulaolajat gőz desztillációval nyerik ki a virágokból: 160-170 fokos
szárazgőzben, 3 köbméteres üstökben „párolják” a levendulát, a pálinkafőzésnél is használt
módszerrel. Egy üstbe 4-5 mázsa virág fér, ebből 2-3 liter olaj nyerhető. Minden cseppje kincset ér,
s nemcsak áldásos hatása miatt: egy liter levendulaolaj nagykereskedelmi ára 30–35 ezer forint.
Hibrid levendulából hektáronként 70 kg olaj is nyerhető, amelynek összes értéke 2,5 millió forint.
Felhasználása: A levendula elsősorban a kozmetikai ipar alapanyaga, de a feltörekvő gyógynövény
piac közkedvelt növénye is. Fogyasztható teaként szárított formában, de gyakoribb felhasználási
módja az illóolaj. A levendula tőlünk nyugatra kedvelt fűszernövénynek is számít.
A levendula egészségünkre, érzéseinkre, hangulatunkra, környezetünkre közvetlenül gyakorolt
kedvező hatásait sokféleképpen felhasználhatjuk, sokféle módon alkalmazhatjuk: a friss és száraz
virágokat általános illatosítóként, valamint önállóan vagy más növényekkel díszítésre a
virágkötészetben. Készíthetők belőle színes, illatos virágkeverékek is. Gyógyteák főzhetők a friss és
szárított virágból közvetlen fogyasztásra (belsőleg) és erősebb teák külső használatra. Teának a
bármikor szedhető friss levele is alkalmas. Gyógyfürdőt készíthetünk belőle a virágját és a levelét a
forró vízsugár alatt a vízben áztatva. A mediterrán konyha a levelét fűszerként is hasznosítja,
virágjával édességeket lehet ízesíteni. A szervezetünkre gyakorolt jótékony hatásait illóolajával
tudjuk leghatásosabban előhívni. Változatosan alkalmazhatjuk általános illatosítónak és

aromaterápiákban. Felhasználhatjuk különféle aromamasszázsoknál, aromafürdőkben. Az egyes
alkalmazásoknál az illatanyagoknak a szervezet nagy részére, egészére is lehet befolyása, többféle
hatás is érvényesülhet.
Szociális szövetkezetünk célja egy olyan 11 hektáros levendula ültetvény telepítése, amelynek
termővé fordulása után a szövetkezet képes lenne jó minőségű levendulaolaj, szárított levendula
illetve egyéb a fentiekben felsorolt levendulából készíthető termék előállítására és értékesítésére.
Terveink szerint ennek megvalósítása több lépcsőben zajlik. Az első évben történhet egy olyan
levendula ültetvény anyatelep telepítése egy hektárnyi területen, amely terveink szerint a
szaporítóanyagot biztosítja a következő években telepítendő ültetvényekhez. Így a levendula tövek
beszerzése egyszeri, 3,5 millió forintos költséget jelent, ültetvényünk szaporítóanyag tekintetében a
következő években teljesen önellátó lehet. Az egy hektár beültetéséhez, a megfelelő talaj előkészítő
munkálatok elvégzése után, az első évben a startmunka mintaprogramban foglalkoztatott
közfoglalkoztatottak biztosítják a munkaerőt.
A második lépcsőfokot egy újabb, két hektáros terület művelésbe vonása jelenti a következő év
tavaszán. Ezt a két hektárt a talaj előkészítő munkálatok után az előző évben telepített növényekből
származó szaporítóanyaggal kívánjuk beültetni, így már összesen 3 hektáron folyhat a gazdálkodás.
A levendula tövek ideális növekedéshez feltétlenül szükséges a megfelelő trágyázás biztosítása, így
ettől az évtől szintén be kell tervezni a levendula földek trágyázását is. A 2015-ös évben, majd 2018ig minden évben újabb két hektárt kívánunk beültetni. A bevétel azáltal biztosított már a 2015.
évben, hogy a Startmunka kiegészítő program biztosította támogatás révén már 2013. őszén
telepítésre kerül az első hektár levendula ültetvény, mivel a második évtől a telepített növények
már alkalmasak lesznek arra, hogy levendula olajat, szárított levendulát valamint egyéb készítményt
készítsünk belőlük. Az elkövetkezendő években tervezzük a levendulaültetvény ápolásához,
műveléséhez, a termés aratásához, feldolgozásához szükséges gépek, berendezések, felszerelések
(lepárló berendezés, vákumcsomagoló gép, stb) beszerzését, amely minden igényt kielégítően
alkalmas a jó minőségű „levendula-termék” előállítására. Az eszköz beszerzésére, amennyiben
lehetőségünk kínálkozik a jövőben Európai Uniós támogatást kívánunk igénybe venni.
Piackutatás, piacfelmérés:
Az elvégzett piacfelmérés alkalmával látogatást tettünk a pannonhalmi levendulaültetvényre. Az
Apátság területén betekintést nyerhettünk a levendulatermesztés folyamatába a telepítéstől a
feldolgozáson át az értékesítésig. Látogatásunkkor az ottani szakemberektől szóbeli ígéretet kaptunk
a kezdeti lépések megtételéhez nyújtandó segítségnyújtásra kezdve a tövek beszerzésétől, a telepítés,
majd az aratást követően a feldolgozott késztermék (szárított, lepárlott, stb) piacra történő juttatásáig.

Az Ózdi Szociális Szövetkezet tevékenységei:
0128. Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése (Főtevékenység)
További tevékenységek:
0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése
0125 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
0128 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése
0129 Egyéb évelő növény termesztése
0130 Növényi szaporítóanyag termesztése
0161 Növénytermesztési szolgáltatás

0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
1082 Édesség gyártása
1083 Tea, kávé feldolgozása
1084 Fűszer, ételízesítő gyártása
1610 Fűrészárugyártás
2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
2042 Testápolási cikk gyártása
2053 Illóolajgyártás
2059 M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása
2110 Gyógyszer alapanyag gyártás
2120 Gyógyszer készítmény gyártása
4622 Dísznövény nagykereskedelme
4631 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
4637 Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem
4675 Vegyi áru nagykereskedelme
4721 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
4775 Illatszer-kiskereskedelem
4729 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás)
igazgatása
8424 Közbiztonság, közrend
8130 Zöldterület-kezelés
9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
4. „A” változat: A foglalkoztatás közfoglalkoztatás keretén belül
Az Országgyűlés az értékteremtő közfoglalkoztatás jogi kereteinek megteremtése és a munkaképes
lakosság munkához juttatása, az álláskeresők foglalkoztatásának elősegítése érdekében megalkotta
a a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvényt, amelynek értelmében a létrehozni tervezett Ózdi
Szociális Szövetkezet közfoglalkoztató lehet az alábbiak szerint:
1. §. (3) Közfoglalkoztató lehet:
i) a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatok ellátása esetén a szociális szövetkezet,
(2) Közfoglalkoztatási jogviszony olyan munkára létesíthető, amely
d) a helyi vagy azon túlmutató közösségi - így különösen - egészségmegőrzési, szociális,
nevelési, oktatási, kulturális, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelmi, természet-,
környezet- és állatvédelemi, gyermek- és ifjúságvédelemi, a munkaviszonyban és a polgári jogi
jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével sport, közrend és
közlekedésbiztonsági, ár- és belvízvédelemi célú, közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút
fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó szükségletek kielégítését szolgáló
feladat.
Az Ózdi Szociális Szövetkezet a bemutatott levendula termesztés mellett a törvény által
megfogalmazott fenti tevékenységek ismeretében kíván a lehetőségek minél szélesebb körben történő
kihasználásával közfoglalkoztatóként megjelenni. A foglalkoztatni tervezett létszám a szövetkezet
által vállalt kiegészítő feladat függvényében változó.

5. Kockázati tényezők
1. SWOT analízis szociális szövetkezet

-

-

-

ERŐSSÉGEK
alapító tagok szakmai hozzáértése,
tapasztalata
kiváló szervezési készség
a tagok a tulajdonosok, egyéni érdekeltség
van
Alapanyag termesztése saját területen
Az értékesítendő áruk egy része nem
igényel pótlólagos beruházást

LEHETŐSÉGEK
Közfoglalkoztatás
keretén
belül
biztosítható a személyi és dologi feltételek
egy része
Még több pályázati lehetőség kihasználása
Munkánk
pozitív
hozzájárulása
a
környezeti állapothoz és a társadalmi
igények kielégítéséhez

-

-

GYENGESÉGEK
Nem elegendő infrastruktúra
kiforratlan szervezeti forma
Alacsony tag létszám
Nem kielégítő tőkeerő
Megcélzott piac távolsága

VESZÉLYEK
Időjárási viszonyok nem megfelelő
hatása
Alkalmazott
közfoglalkoztatottak
átlagostól magasabb fluktuációja
célcsoport passzivitása
kiszolgáltatott a piaci versenynek

6. Összegzés
Napjainkban jellemző a közmunkára helyezett kiemelkedő hangsúly, mindezt úgy, hogy jogosan
elvárja az értékteremtést, illetve a tartós munkahelyek létrehozását. Nyilvánvaló szándék, hogy a
helyi közösségek törekedjenek önellátásra, amely egyre inkább látszik a kiírt pályázatokon, vagy a
STARTMUNKA mintaprogramok támogatásán.
A létrehozandó Ózdi Szociális Szövetkezet tevékenységeit úgy kívánja megválasztani, hogy ezáltal
a működését minél költséghatékonyabban tudja biztosítani. Cél a racionális gazdálkodás
megvalósításával a pozitív eredmény elérése. Terveink szerint a program megvalósításával
önfenntartó munkahelyek jönnek létre.

2. melléklet a 226/ 2013. (IX.26.) határozathoz

A foglalkoztatás közfoglalkoztatás keretén belül
ÓZDI SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET
2013. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE
KIADÁSOK
alapítás költsége
1.
ügyvédi díj
2.
közzétételi díj
3.
számviteli program beszerzése
4.
bankköltség (5 hónap)
5.
irodaszer, nyomtatvány beszerzése

220 000

összesen
6.
7.
8.
9.
10.

63 500
5 000
120 200
25 000
6 300

szakmai irányítás díja (ÓZDSZOLG N.Kft)
számviteli szolgáltatás díja (ÓZDSZOLG
N.Kft)
levendula tő beszerzése
kerítés készítése
felügyelőbizottság, vezető tisztségviselő
díja

0
0
3 497 580
502 420
0

4 220 000

összes kiadás
BEVÉTELEK
11.
12.

6 tag részjegy jegyzése
önkormányzat részjegy jegyzése

13.

START támogatás

60 000
160 000
4 000 000

összes bevétel

4 220 000

Megjegyzés a fenti táblázat jelzett soraihoz:
3.
kettős könyvvitel vezetéséhez szükséges program beszerzése
6.,7.
szakmai irányítást, számviteli szolgáltatást a szövetkezeti tagok társadalmi munkában
nyújtják
10.

felügyelőbizottság tagjai, vezető tisztségviselő munkáját önkéntes alapon végzi az
alapszabály értelmében

12.

a likviditási egyensúly érdekében az alapítás költségeinek fedezetéhez szükséges összeg

A foglalkoztatás közfoglalkoztatás keretén belül
ÓZDI SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET
2014. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE
KIADÁSOK
alapítás költsége
1.
2.
3.
4.
5.

ügyvédi díj
közzétételi díj
számviteli program éves díja
bankköltség (12 hónap)
irodaszer, nyomtatvány beszerzése

összesen
6.
7.
8.
9.
10.
11.

0
0
62 000
72 000
16 000
150 000

szakmai irányítás díja (ÓZDSZOLG N.Kft)
számviteli szolgáltatás díja (ÓZDSZOLG
N.Kft)
növényvédelem, trágyázás
felügyelőbizottság, vezető tisztségviselő
díja
közfoglalkoztatottak bér és járulékai

0
0
60 000

0
1 888 950

összes kiadás

2 098 950

BEVÉTELEK
12.
13.

földalapú támogatás
közfoglalkoztatott támogatás

210 000
1 888 950

összes bevétel

2 098 950

Megjegyzés a fenti táblázat jelzett soraihoz:
3.
kettős könyvvitel vezetéséhez szükséges program éves díja
6.,7.
szakmai irányítást, számviteli szolgáltatást a szövetkezeti tagok társadalmi munkában
nyújtják
10.

felügyelőbizottság tagjai, vezető tisztségviselő munkáját önkéntes alapon végzi az
alapszabály értelmében

11.,13.

A foglalkoztatni tervezett létszám a szövetkezet által vállalt kiegészítő feladat
függvényében változó.

3. melléklet a226 / 2013. (IX.26.) határozathoz
ÓZDI SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET HOSSZÚ TÁVÚ TERV
KÖZFOGLALKOZTATÁS ESETÉN
2013.
1.ÉV

kiadások
alapítás költsége
szakirányítás:
számviteli szolgáltatás
működés költsége
talajelőkészítés:
levendula tő:
növényvédelem:
trágyázás:
kerítés:
munkabér:
eszközbeszerzés:
kiadások összesen:
bevételek
földalapú támogatás:
részjegy jegyzés
letermelhető levendula
késztermék értékesítése:
START TÁMOGATÁS
közfoglalkoztatotti támogatás
összesen:
eredmény:

2014.
2.ÉV

188 700
0
0
31 300
0
3 497 580

2015.
3.ÉV

2016.
4.ÉV

2017.
5.ÉV

2018.
6.ÉV

2019.
7.ÉV

0
0
150 000
0

120 000
120 000

120 000
120 000

120 000
120 000

120 000
120 000

200 000

200 000

200 000

200 000

30 000
30 000

90 000
90 000

150 000
150 000

210 000
210 000

1 888 950
#HIV!

3 777 900
5 000 000
#HIV!

5 666 850
600 000
#HIV!

210 000

350 000

2020.
8.ÉV

2021.
9.ÉV

2022.
10.ÉV

120 000
120 000

120 000
120 000

120 000
120 000

120 000
120 000

270 000
270 000

330 000
330 000

330 000
330 000

330 000
330 000

330 000
330 000

7 555 800
1 000 000
#HIV!

7 555 800
1 000 000
#HIV!

7 555 800
1 000 000
#HIV!

7 555 800
5 000 000
#HIV!

7 555 800
1 000 000
#HIV!

7 555 800
1 000 000
#HIV!

490 000

630 000

770 000

770 000

770 000

770 000

770 000

5 000 000

5 000 000

10 000 000

15 000 000

22 500 000

27 500 000

27 500 000

27 500 000

502 420

4 220 000

220 000

4 000 000

jövedelmezőség összesen:

4 220 000
#HIV!

1 888 950
#HIV!
#HIV!

3 777 900
#HIV!
#HIV!

5 666 850
#HIV!
#HIV!

#HIV!
#HIV!

#HIV!
#HIV!

#HIV!
#HIV!

#HIV!
#HIV!

#HIV!
#HIV!

#HIV!
#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

A letermelhető levendula késztermék értékesítéséből származó 5 millió forint bevétel 2015- évben realizálható, mivel az anyatelep telepítésére 2013. év őszén sor kerül a Startmunka
25 000 000
90 000 000 keretén belül nyújtott vissza nem térítendő támogatás terhére.
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4. melléklet a 226/2013.(IX.26.) határozathoz
Ózdi Szociális Szövetkezet
ALAPSZABÁLYA
A jelen alapszabályt aláíró tagok elhatározzák, hogy a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény
rendelkezései alapján szociális szövetkezetet hoznak létre. A szövetkezet az Alapszabályban
meghatározott összegű részjegytőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint
működő, a tagok munkához juttatását, szociális helyzetük javítását, illetve tagjai, és azok hozzátartozói
kulturális, oktatási, szociális szükségletei kielégítését szolgáló, jogi személyiséggel rendelkező
gazdálkodó szervezet.
I.
Alapvető rendelkezések
1. A Szövetkezet neve: ÓZDI Szociális Szövetkezet
2. A Szövetkezet székhelye: 3600 Ózd, Zrínyi út 5.
3. A Szövetkezet alapításának célja:
Olyan közös érdekeltségű tevékenység folytatása, amely biztonságos megélhetést, jó minőségű egyéni,
családi és közösségi életformát tesz elérhetővé, illetve a hátrányos helyzetben lévő tagjai számára
munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése;
4. A Szövetkezet tevékenysége (TEÁOR '08)
0128. Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése (Főtevénység)
További tevékenységek:
0111’08
0113’08
0119’08
0125’08
0128’08
0129’08
0130’08
0161’08
0210’08
1039’08
1082’08
1083’08
1084’08
1610’08
2020’08
2042’08
2053’08
2059’08
2110’08
2120’08
4622’08

Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
Egyéb, nem évelő növény termesztése
Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése
Egyéb évelő növény termesztése
Növényi szaporítóanyag termesztése
Növénytermesztési szolgáltatás
Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
Édesség gyártása
Tea, kávé feldolgozása
Fűszer, ételízesítő gyártása
Fűrészárugyártás
Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
Testápolási cikk gyártása
Illóolajgyártás
M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása
Gyógyszeralapanyag-gyártás
Gyógyszerkészítmény gyártása
Dísznövény nagykereskedelme

4631’08
4637’08
4675’08
4721’08
4775’08
4729’08
8412’08
8424’08
8130’08
9499’08

Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem
Vegyi áru nagykereskedelme
Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
Illatszer-kiskereskedelem
Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
Egészségügy,
oktatás,
kultúra,
egyéb
társadalombiztosítás) igazgatása
Közbiztonság, közrend
Zöldterület-kezelés
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

szociális

szolgáltatás

(kivéve:

5. A Szövetkezet részjegytőkéje (jegyzett tőkéje)
A tagok vagyoni hozzájárulásának összege, amelyet a részjegyek jelenítenek meg.
5.1. A részjegytőke alapításkori nagysága: 220.000.-Ft
5.2. A részjegyek névértéke: 10.000.-Ft
5.3. Minden tag legalább egy részjegy névértékének befizetésére vállal kötelezettséget. Az egy tag által
jegyezhető részjegyek száma legalább 1 db, legfe1jebb 100 db.
5.4. A részjegytőke kizárólag készpénzből áll.
5.5. A tagi munkavégzést folytató szövetkezeti tag alapításkor, illetve belépéskor vagyoni
hozzájárulást nem köteles szolgáltatni, hanem azt a tagsági jogviszonya keletkezésétől számított egy
éven belül köteles a szövetkezet részére rendelkezésre bocsátani. A nem pénzbeli hozzájárulás
esetében ez a rendelkezés akkor alkalmazható, ha az alapszabály értelmében a tag a nem pénzbeli
hozzájárulást a szövetkezetben végzett munkavégzése során megtermelt és a tulajdonába kerülő javak
szövetkezet részére történő átadásával teljesíti.
5.6. A tagok a részjegytőke 100 %-át az alapítást követő 8 napon belül kötelesek a szövetkezet
rendelkezésére bocsátani.
5.7. A tagok a részjegy pénzbeli ellenértékének alapításkori hányadát (100 %) a szövetkezet
pénzforgalmi számlájára történő befizetéssel teljesítik.
5.8. Az alapítást követően, a részjegy pénzbeli ellenértékét a szövetkezet házipénztárába, vagy
pénzforgalmi számlájára való befizetéssel kell teljesíteni.
6. A szövetkezet időtartama
A szövetkezet határozatlan időre jön létre.
II.
A szövetkezet és a tagok közötti jogviszony,
tagok jogai és kötelezettségei
1. A tagsági jogviszony létrejötte
1.1. A szociális szövetkezetnek a természetes személy tagjain kívül helyi önkormányzat vagy
nemzetiségi önkormányzat, illetve ezek jogi személyiségű társulása (a továbbiakban együtt:

önkormányzat), továbbá jogszabályban meghatározott karitatív tevékenységet ellátó közhasznú
jogállású szervezet is lehet a tagja.
Természetes személyként szövetkezeti tag az lehet, aki
a) 18. életévét betöltötte;
b) 14. életévét betöltötte és a nyilatkozata érvényességéhez rendelkezésre áll a törvényes
képviselőjének hozzájáruló nyilatkozata.
A szövetkezeti tagsági jogviszony a szövetkezet alapításakor, vagy írásbeli kérelemmel
kezdeményezett tagfelvételi határozattal keletkezik.
A tag kérelmében nyilatkozik arról, hogy a szövetkezet alapszabályában foglaltakat magára nézve
kötelezőnek ismeri el és vállalja a szövetkezet céljainak megvalósításában való vagyoni és –
önkormányzati és karitatív szervezeti tag kivételével – személyes közreműködést.
1.2. A szövetkezet tagjai sorába az a személy vehető fel, aki:
- a szövetkezet alkalmazottja;
- vagy a szövetkezet tevékenységét bővíteni szándékozó tervvel rendelkezik, melyet az ügyvezető
elnök megvalósíthatónak tart;
- vagy már meglévő tervben szerepel melyet az ügyvezető elnök megvalósíthatónak tart;
- vagy akinek munkahelye az újonnan indítandó tevékenység tervében – terv készítőjének
nyilatkozata alapján – szerepel;
- és az Alapszabály és a szövetkezet egyéb rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el;
- és egy részjegy névértékének megfelelő összegű befizetési kötelezettséget vállalja;
- tagi munkavégzésre vonatkozó szerződés jön létre
1.3. Tagfelvételről a Közgyűlés dönt. A Közgyűlés a felvételről a felvételi kérelem benyújtását követő
legközelebbi ülésén határoz. A döntésről a belépni kívánó személyt értesíteni kell. A tag felvételéhez
a közgyűlés 2/3-os szavazattöbbséggel meghozott határozatára van szükség. A tag felvételéről a
közgyűlés határoz, a kérelem benyújtását követő legközelebbi ülésen. A kérelmező a felvételi kérelmet
elutasító döntés ellen a soron következő Közgyűléshez fordulhat.
1.4. A tagsági jogviszony a tagfelvételről szóló határozat meghozatalának időpontjára visszamenő
hatállyal jön létre akkor, amikor a tag vagyoni hozzájárulásának egészét vagy legalább 30 %-át, a
szövetkezet rendelkezésére bocsátotta, illetve nem pénzbeli hozzájárulásként átadta. A fennmaradó
összeget 1 éven belül kell befizetni. A szövetkezetbe tagként belépni kívánó személy felvételi
kérelmében más szövetkezeti tag részjegyének megvételi szándékáról nyilatkozhat.
1.5 Tagi munkavégzésre irányuló jogviszony esetén a tagsági jogviszony a közgyűlés felvételt
kimondó döntését követő napon keletkezik.
1.6. Tilos a tagok felvételénél hátrányos megkülönböztetést tenni faj, nem, nyelv, vallás, politikai
meggyőződés, nemzeti vagy társadalmi származás, illetve hovatartozás szerint.
1.7. A tagnyilvántartás
(1) A szövetkezet a tagokról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a tag nevét (cégnevét) és lakcímét
(székhelyét), a tag által teljesített vagyoni hozzájárulás összegét, valamint a tagsági jogviszony
keletkezésének és megszűnésének időpontját. A nyilvántartás – az ellenkező bizonyításig - igazolja a
tagsági jogviszony keletkezésére, fennállására és megszűnésére vonatkozó adatokat.
(2) A nyilvántartást bárki megtekintheti, ha érdekeltségét igazolja.
(3) A tagi munkavégzés jogviszony esetén a tagi nyilvántartás tartalmazza a tagi munkavégzési
jogviszony keletkezésének, megszűnésének időpontját, szüneteltetésének kezdő és végső időpontját.
A tagsági jogviszony keletkezését és megszűnését követő 5 napon belül a tag, illetve a volt tag részére
a nyilvántartás személyére vonatkozó adattartalma alapján igazolást kell kiállítani.

2. A részjegy:
2.1. A szövetkezeti tag vagyoni hozzájárulását, illetőleg az erre vonatkozó kötelezettségvállalását a
részjegy jeleníti meg.
2.2. A részjegyen fel kell tüntetni
a.) a szövetkezet nevét, székhelyét;
b.) a tag nevét, lakóhelyét;
c.) a tag által vállalt és teljesített vagyoni hozzájárulás összegét;
d.) a részjegy kiállításának időpontját, a részjegy kiállítására jogosult személy aláírását.
3. A tagsági jogviszony tartalma, a tagok jogai és kötelezettségei
3.1. A tagok jelen Alapszabályban és a törvényi előírásoknak megfelelő módon irányítják a
szövetkezet tevékenységét, illetve ellenőrzik annak szabályszerű működését.
3.2. A szövetkezet működésének irányítása és ellenőrzése során a tagokat azonos jogok illetik meg.
3.3. A szövetkezet tagja tagsági jogviszonya alapján
a.) teljesíti vagyoni hozzájárulását,
b.) az alapszabályt, a közgyűlés döntéseit és az ügyvezető elnök rendelkezéseit magára nézve
kötelezőnek elfogadja,
c.) eleget tesz a szövetkezettel való gazdasági együttműködésből eredő feladatainak, illetve
vállalásainak,
d.) személyes közreműködéssel, illetve egyéb vagyoni értékű szolgáltatás teljesítésével vesz részt a
szövetkezet üzletszerű gazdasági tevékenységében,
e.) vagyoni hozzájárulásának, valamint egyéb érdekeltségének megfelelően részesedhet a gazdálkodás
eredményéből,
f.) igénybe veheti a szövetkezet által a tagok részére rendszeresített szolgáltatásokat,
g.) tanácskozási és szavazati joggal részt vehet a közgyűlésen,
h.) tisztséget viselhet a szövetkezetben,
i.) felvilágosítást kérhet a tisztségviselőktől a szövetkezetet érintő bármely kérdésben,
j.) kérheti, hogy a döntéshozó testület minden személyét közvetlenül érintő döntés meghozatala előtt
hallgassa meg,
k.) élhet mindazon jogokkal, illetve eleget tesz mindazon kötelezettségeknek, amelyeket törvény az a.)
– j.) pontokban említetteken felül lehetővé tesz, vagy előír.
4.

A szövetkezet és a tag gazdasági együttműködése

4.1. A tag és a szövetkezet közötti együttműködés magában foglalja az alábbiakat:
a.) a munkához jutás elősegítése;
b.) szociális helyzet javítását eredményező tevékenységek,
c.) oktatási jellegű feladatok.

4.2. A tagok személyes közreműködése a következő lehet:
4.2.1. A személyes közreműködés történhet - a szövetkezet tevékenységéhez képest - termeléssel,
termékek feldolgozásával, értékesítésre előkészítéssel, értékesítéssel, fogyasztással vagy egyéb
tevékenységgel.

4.2.2. A személyes közreműködés egyik módjaként munkavégzési kötelezettség is előirható. Ennek
alapján a tag és a szövetkezet munkaszerződést, vállalkozási vagy megbízási szerződést köt. A
munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve, a vállalkozási és megbízási jogviszonyra a Ptk. szabályait
kell alkalmazni.
4.2.3. A személyes közreműködés sajátos formája a közös termelésben való, tagsági viszonyon alapuló
közvetlen közreműködés (a továbbiakban: tagi munkavégzés).
a.) Tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló törvény szerint regisztrált álláskereső, illetve a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő
személy létesíthet és tarthat fenn.
b.) A tagi munkavégzés önálló, más munkavégzésre irányuló jogviszonyt szabályozó törvény hatálya
alá nem tartozó jogviszony, amelyben az elvégzett munka ellentételezése a tagi munkavégzés
arányában részben vagy egészben a közösen megtermelt javak természetben történő átadásával is
történhet.
c.) Ha a szociális szövetkezet tagi munkavégzési jogviszonyban lévő tagja munkavégzésre irányuló
más jogviszonyt létesít vagy tart fenn, e más jogviszony fennállása alatt a tagi munkavégzési
jogviszony szünetel.
4.2.4. A szövetkezeti tagsági jogviszony megszűnése - a tag halálától eltekintve – a munkaviszonyra
és a vállalkozási (megbízási) jogviszonyra nincs kihatással. A szerződő felek ettől eltérhetnek.
4.3. A tag joga használatba adni bármilyen forgalomképes vagyoni értékkel rendelkező dolgot,
szellemi alkotást, valamint vagyoni értékű jogot, amely hozzájárul a szövetkezet működéséhez,
amelyet a szövetkezet köteles a leltárában szerepeltetni.
4.4. A szövetkezet tagjai és a szövetkezet ügyvezető elnöke megállapodásban rendezik a személyes
közreműködés módját és jogi formáját.
5. Közösségi alap képzése és felhasználása
5.1. A szövetkezet az adózás utáni eredményének meghatározott részét a közösségi alapba helyezi,
amelynek a terhére a tagjai és hozzátartozóik számára az alábbi juttatásokat biztosítja, illetőleg
támogatásokat folyósítja:
a.) oktatási támogatások (képzési-továbbképzési támogatás, szakmai és nyelvtanfolyamokon való
részvétel támogatása, ösztöndíj biztosítása);
b.) kulturális támogatások (amatőr kulturális csoportok, hagyományőrző együttesek tagjainak
támogatása, kulturális rendezvényeken való részvétel támogatása);
c.) közművelődési tevékenység támogatása (ismeretterjesztő előadások és kiadványok finanszírozása,
szakmai célú rendezvényeken való részvétel finanszírozása);
d.) egyéb, a szövetkezet céljához igazodó támogatások és juttatások biztosítása.
A tárgyévi beszámolót elfogadó közgyűlés határozza meg, hogy a közösségi alap hány százalékáig
lehet a tárgyévet követő évben juttatásokat és támogatásokat teljesíteni.
5.2. Az adózás utáni eredmény közösségi alapba helyezhető részét a közgyűlés évenként határozza
meg. A juttatások és támogatások, valamint az ezeket terhelő adók és járulékok közösségi alapból
felhasznált összegét a lekötött tartalékból az eredménytartalékba kell átvezetni.
5.3. A közösségi alap elszámolásának helyességét és átadását a vagyonmérleg-tervezet, illetve
végelszámolási zárómérleg közgyűlés elé terjesztését megelőzően a Szociális Szövetkezetek Országos
Szövetsége ellenőrzi.

6. Az adózás utáni eredmény felosztása
6.1. A szövetkezet közgyűlése a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg dönt
az adózás utáni eredmény felosztásáról.
6.2. Az adózás utáni eredményt az alábbi célokra oszthatja fel:
- meghatározza a tagok között a szövetkezettel való gazdasági együttműködésük arányában
felosztásra kerülő összeget;
- meghatározza a szövetkezet egyéb céljainak (beruházás stb.) megvalósítására szolgáló összeget.
7. Pótbefizetés
7.1. A szövetkezet esetleges vesztesége esetén, a veszteség rendezésére a közgyűlés pótbefizetés
rendelhet el.
7.2. A pótbefizetés évente legfeljebb egy alkalommal rendelhető el; annak mértéke nem haladhatja
meg a tag vagyoni hozzájárulásának 30 %-át.
8. Tagi kölcsön
8.1. A legalább 1 éves időtartamú tagsággal rendelkező és a kötelező vagyoni hozzájárulását teljesített
szövetkezeti tag kölcsönt nyújthat a szövetkezet számára (tagi kölcsön).
8.2. Tagi kölcsön igénybevételére kizárólag akkor kerülhet sor, ha az rövid távon hasznosan képes
szolgálni a szövetkezet céljainak megvalósulását.
8.3. A tagi kölcsön igénybevételének esetköreit, felhasználásának módját, a visszafizetés rendjét a
Közgyűlés által elfogadott szabályzatban kell meghatározni.
8.4. A tagi kölcsönről a tag és az igazgatóság közokiratnak vagy teljes bizonyító erejű magánokiratnak
minősülő írásbeli megállapodást köt, amelyben meghatározzák a kölcsön kamatmentességét vagy
kamatának mértékét is.
9. Munkavégzés a szövetkezetben
Ha a tag a szövetkezet részére munkát végez, a szövetkezet a taggal munkaszerződést, vállalkozási
vagy megbízási szerződést köt. A szövetkezeti tag tagsági viszonyának vagy munkavégzésére
vonatkozó jogviszonyának a megszűnése a másik jogviszonyra nincs kihatással.
A tagi munkavégzés által teljesítendő munkafeladatok: Az értékteremtő folyamatokban történő
személyes közreműködés – az ügyvezető elnök által kijelölt szakmai vezető irányításával – a
megkötött megállapodás alapján a termelésben, szolgáltatásban, kereskedelmi tevékenységben.
Az elvégzett munkát és ráfordított időt a szakmai vezető dokumentálja és igazolja írásban hetente. Az
elvégzett munka után a tagi munkavégzés során a tagot az alábbi ellenérték illeti meg: a szövetkezet a
tagnak biztosítja az értékteremtő folyamatokban megtermelt, vagy termeltetési folyamatokban
előállított javakból történő (termék, szolgáltatás vagy kereskedés) megfelelő és arányos részesedését.
A részesedés nagysága, azaz a megtermelt javakhoz mért aránya utóbb, az egyes tagokkal megkötött
megállapodásban kerül rögzítésre.
10. A tagsági jogviszony megszűnése
10.1. A tagsági jogviszony megszűnik:
a.) ha a tag a szövetkezetből kilép;
b.) ha a tag vagyoni hozzájárulását (pótbefizetési kötelezettségét) – az alapszabályban (közgyűlési
határozatban) meghatározott időpontig – nem teljesítette;

c.) a tag halálával;
d.) ha a szövetkezet a tagot kizárja; valamint
e.) a szövetkezet átalakulásával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
10.2. A kilépési szándékot írásban, az ügyvezető elnöknek kell bejelenteni. Az ügyvezető elnök a
kilépés kérdésében a bejelentés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles dönteni. A tagsági
jogviszony a kilépésre vonatkozó bejelentés megtételének napjától számított 60. napon szűnik meg.
10.3. A tagsági jogviszony a 10.1.b.) pont szerint akkor szűnik meg, ha a tag a vagyoni hozzájárulását
határidőben nem fizeti meg.
10.4. A szövetkezet kizárhatja azt a tagot, aki - neki felróható módon –
a.) a szövetkezet érdekeit sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy
b.) a tagsági jogviszonyból eredő kötelezettségeinek - 30 napon belül – felszólítás ellenére nem tesz
eleget.
10.5. A tag kizárásáról az ügyvezető elnök dönt. A kizárást tárgyában hozott döntést megelőzően, a
tagot meg kell hallgatni. Az ügyvezető elnök a kizárásról indoklással ellátott határozatot hoz, melyet
az érintett taggal írásban közöl.
10.6. A kizárásról hozott határozat ellen a közgyűléshez lehet fordulni, a közgyűlés határozatát pedig
bíróság előtt lehet megtámadni.
10.7. Ha a tagsági jogviszony bármely okból megszűnik, a volt taggal, illetőleg a tagfelvételét nem
kérő örökösével el kell számolni. A volt tagot (örökösét) a részjegy névértéke, valamint a tagsági
jogviszony alatt keletkezett, a részjegyre jutó saját tőke lekötött tartalékkal csökkentett összege illeti
meg, levonva ebből a veszteség céljára szolgáló összeget. A névértéket meg nem haladó összeget a
számviteli törvény szerinti beszámolót követő 30 napon belül, a névértéken felüli összeget pedig a
közgyűlés által meghatározott időpontban kell kifizetni.
10.8. A volt tag által, nem vagyoni hozzájárulásként a szövetkezet használatába adott és még meglévő
vagyontárgyat kérelemre a számviteli törvény szerinti beszámolót követő 30 napon belül ki kell adni,
a volt tagnak, illetőleg tagfelvételét nem kérő örökösének.
11. Cégjegyzés
11.1. A cégjegyzésre, valamint a szövetkezet képviseletére az ügyvezető elnök önállóan jogosult.
11.2. A cégjegyzés akként történik, hogy a szövetkezet előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá
ügyvezető elnök önállóan írja a nevét.
III.
A szövetkezet szervezete és működése
1. A Közgyűlés
1.1. A Közgyűlés a Szövetkezet legfőbb szerve.
1.2. Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik
a.) az alapszabály módosítása,

b.) az ügyvezető elnöknek, valamint a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megválasztása,
visszahívása, tiszteletdíjuk megállapítása,
c.) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
d.) a szövetkezeti vagyon egy részének közösségi alappá történő minősítése, valamint döntés a
közösségi alap felhasználásának főbb elveiről,
e.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról,
f.) az alapszabályban meghatározott esetekben a tag kizárása, illetőleg a tagok kizáró határozat
felülvizsgálata,
g.) döntés a szövetkezet vezető tisztségviselője ellene kártérítési per megindításáról,
h.) döntés a szövetkezeti szövetségbe történő belépésről, illetőleg az abból történő kilépésről,
i.) döntés a szövetkezet egyesüléséről, szétválásáról, gazdasági társasággá történő átalakulásáról,
valamint jogutód nélküli megszűnéséről,
j.) döntés a csődeljárás iránti kérelem benyújtásáról, valamint csődegyezség jóváhagyásáról,
k.) döntés a szövetkezet felszámolásának kezdeményezéséről, valamint a felszámolási eljárás során
kötött egyezség jóváhagyásáról,
l.) döntés pótbefizetés elrendeléséről,
m.) a részjegyek névértékének megváltoztatása,
n.) a tagsági jogviszony megszüntetése vagy megszűnése esetén a részjegy névértékén felüli összege
kifizetése időpontjának megállapítása, amelyet a szövetkezet egyéb kötelezettségeire figyelemmel kell
meghatározni, de a tagsági jogviszony megszűnésétől számított 8 évnél nem lehet hosszabb,
o.) mindaz, amit törvény vagy alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal.
1.3. A határozathozatal módja:
a.) A Közgyűlésen valamennyi tagnak egy szavazata van. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon
a tagok több mint fele képviselve van.
b.) A Közgyűlés határozatait – a c) pontban, valamint törvényben foglalt kivételekkel – a szavazatok
egyszerű többségével, nyílt szavazással hozza. Titkos szavazással határoz a Közgyűlés ügyvezető
elnökének, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása
tárgyában.
c.) A szavazatok kétharmadát kitevő szavazattöbbség szükséges az 1.2. pont k.) és m.) pontjában
meghatározott ügyekben.
d.) A szövetkezet összes tagja több mint felének, de legalább a jelenlevők kétharmadának szavazata
szükséges az 1. 2. pont a.) pontjában meghatározott ügyben. Az összes szövetkezeti tag kétharmadát
kitevő szavazattöbbség szükséges az 1.2. pont i.), l.), és m.) pontjában meghatározott ügyekben.
e.) Szavazategyenlőség esetén nem születik határozat.
1.4. A Közgyűlés összehívása:
1.4.1. A Közgyűlést, annak időpontját legalább tizenöt nappal megelőzően, a napirend közlésével az
ügyvezető elnök írásban hívja össze.
1.4.2. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell:
a.) a szövetkezet cégnevét és székhelyét;
b.) a közgyűlés időpontját és helyét;
c.) a közgyűlés napirendjét;
d.) a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő
határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást;
e.) a közgyűlés későbbi időpontban történő esetleges folytatásának időpontját.
1.4.3. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni.
1.4.4. Kötelező a közgyűlés soron kívüli összehívása, ha olyan ügyről kell határozni, amely a
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, és a késedelmes döntés a szövetkezet működőképességét
veszélyeztetné, illetve a szövetkezet jogszabályban vagy az alapszabályban előírt kötelezettségének
megsértésével járna (rendkívüli közgyűlés).

1.4.5. Ha a tagok legalább tíz százaléka vagy a Felügyelő Bizottság írásban, az ok megjelölésével
indítványozza, a közgyűlést a 1.4.4. pontban foglalt eseteken kívül is össze kell hívni.
1.4.6. Amennyiben a szabályszerűen összehívott Közgyűlés határozatképtelen, a nyolc napon belüli
időpontra azonos tárgysorozattal összehívott újabb közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet
nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlés csak az eredeti tárgysorozati javaslatba felvett
kérdésekben hozhat határozatot azzal a kivétellel, hogy az 1.2. pont a), i), és k) pontjában foglaltakról
nem hozhat határozatot.
1.4.7. A tagok legalább tíz százalékának írásbeli indítványára bármely ügyet fel kell venni a
tárgysorozati javaslatba. Az indítványt legkésőbb a közgyűlés megtartását megelőző nyolc nappal kell
benyújtani az ügyvezető elnöknek. Az így kiegészített napirendet a tagoknak legkésőbb a közgyűlés
megtartását megelőző három nappal meg kell küldeni.
1.4.8. Ha a közgyűlésen valamennyi tag jelen van és egyhangúan hozzájárul, a közgyűlés új napirendi
pontot is felvehet a napirendre.
1.4.9. A közgyűlésen valamennyi tag részt vehet, a szövetkezet testületeitől és vezető tisztségviselőitől
felvilágosítást kérhet, és észrevételeket tehet. A tag joga, hogy a közgyűlésen tárgysorozatba vett
ügyekkel összefüggésben indítványt tegyen és szavazzon.
1.4.10. Ha a közgyűlési meghívó vagy hirdetmény ezt tartalmazta, a közgyűlés határozhat arról, hogy
a tárgysorozatba vett kérdésben a közgyűlést későbbi időpontban folytatja. Az így megtartott
közgyűlésen más kérdés nem vehető tárgysorozatba.
1.5. Közgyűlési képviselet:
a.) A tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. Nem lehet képviselő az ügyvezető elnök, a
Felügyelő Bizottság tagja, valamint más, az alapszabályban meghatározott tisztséget betöltő személy,
továbbá a könyvvizsgáló.
b.) A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni. Egy
képviselő legfeljebb két tagot képviselhet.
1.6. A közgyűlés megnyitását követően az ügyvezető elnök javaslatot tesz a közgyűlés levezető
elnökének megválasztására. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű többséggel megválasztja a
levezető elnököt.
1.7. Közgyűlési jegyzőkönyv:
a.) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben fel kell tüntetni különösen az alábbiakat:
- a közgyűlés megtartásának helyét, a közgyűlés kezdő, illetve záró időpontját, a közgyűlést levezető
elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztott tagok nevét;
- a megjelent tagok, illetőleg a tagok által meghatalmazott személyek nevét;
- a közgyűlés határozatképességének megállapításához szükséges adatokat;
- a közgyűlés napirendjének megállapítását, illetőleg azoknak az ügyeknek a számbavételét,
amelyeket az erre vonatkozó indítvány ellenére nem vettek napirendre;
- a közgyűlés által meghozott döntéseket, illetőleg a szavazás eredményére vonatkozó adatokat;
- a közgyűlés által elutasított javaslatok megnevezését, az ezekre vonatkozó szavazás eredményét;
- azokat a nyilatkozatokat, amelyeknek jegyzőkönyvbe vételét kérték.
b.) A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a jegyzőkönyv hitelesítésére
felkért két szövetkezeti tag hitelesíti. Hitelesítő tag az lehet, aki a szövetkezetnél semmilyen tisztséget
nem tölt be.
c.) Bármely tag kérheti az ügyvezető elnöktől a közgyűlési jegyzőkönyv kivonatának vagy
másolatának a kiadását.
d.) A jegyzőkönyv mellékletét képezik a jelenléti ív, valamint a képviseleti meghatalmazásokat
tartalmazó okiratok.

2. Az Ügyvezető elnök
2.1. A szövetkezet ügyvezetését és képviseletét az ügyvezető elnök látja el. Az ügyvezető elnököt, aki
egyidejűleg a szövetkezet elnöke is, a közgyűlés titkos szavazással választja. Az ügyvezető elnök
megbízatása határozott időre, de legfeljebb 5 évre szól.
Az ügyvezető elnök dönt mindazokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, illetőleg
a Felügyelő Bizottság hatáskörébe.
2.2. Az ügyvezető elnök önállóan képviseli a szövetkezetet bíróságok, hatóságok és harmadik
személyek előtt.
2.3. A szövetkezetnél a munkáltatói jogokat az ügyvezető elnök gyakorolja.
2.4. Nem lehet ügyvezető elnök:
a.) aki nem tagja a szövetkezetnek;
b.) akit a bíróság cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett;
c.) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek,
mindaddig, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül;
d.) akit olyan foglalkozástól eltiltottak, amely tevékenységet a szövetkezet főtevékenységként folytat,
az ítélet hatálya alatt;
e.) az a személy, aki más szövetkezetben vagy olyan gazdasági társaságnál viselt tisztséget, amelyet
felszámolási eljárás során megszüntettek, a felszámolást megelőző két évben vezető tisztségviselő volt,
a felszámolás befejezésétől számított két évig;
f.) aki olyan szövetkezetben vagy gazdasági társaságnál, amelyet a cégjegyzéktől megszüntetési eljárás
során töröltek, a törlést megelőző két éven belül vezető tisztségviselő volt, a törlést követő két évig.
2.5. A szövetkezet ügyvezető elnöke nem lehet egyidejűleg a Felügyelő Bizottság tagja.
2.6. Nem lehetnek egyidejűleg a szövetkezet elnöke, és a Felügyelő Bizottságának tagjai azok, akik
egymásnak a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozói.
2.7. Az ügyvezető elnök felelőssége:
a.) Az ügyvezető elnök a szövetkezet ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható
fokozott gondossággal, a szövetkezet érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az ügyvezető
elnök a jogszabályok, az alapszabály illetve a közgyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési
kötelezettségei vétkes megszegésével a szövetkezetnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint,
egyetemlegesen felel.
2.8. A tagnyilvántartás
a.) Az ügyvezető elnök a szövetkezet tagjairól nyilvántartást vezet.
b.) A nyilvántartás tartalmazza:
- a tag nevét és lakcímét,
- a tag által teljesített vagyoni hozzájárulás összegét, valamint
- tagsági jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontját.
2.9. A nyilvántartás - az ellenkező bizonyításig - igazolja a tagsági jogviszony keletkezésére,
fennállására és megszűnésére vonatkozó adatokat.
2.10. A nyilvántartást bárki megtekintheti, ha érdekeltségét igazolja.
2.11. Az ügyvezető elnök kötelezettségei:

a.) Az ügyvezető elnök évente egyszer köteles beszámolni a közgyűlésnek a tevékenységéről, valamint
a szövetkezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A szövetkezet számviteli törvény szerinti
beszámolójának és az adózás utáni eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elkészítése az
ügyvezető elnök feladata.
b.) Az ügyvezető elnök a Felügyelő Bizottságnak félévente jelentést tesz a szövetkezet
gazdálkodásának adatairól.
c.) Az Alapszabály módosítását az ügyvezető elnök köteles a Cégbíróságnak bejelenteni.
d.) Az ügyvezető elnök minden olyan adatot, nyilatkozatot köteles a Cégbíróságnak bejelenteni,
illetőleg tudomására hozni, amelyet jogszabály előír.
e.) Az ügyvezető elnök feladata, hogy gondoskodjon a szövetkezet működésére vonatkozó
jogszabályok betartásáról, a pénzügyi rendről, a munkafegyelem megtartásáról és a szövetkezet
vagyonának kellő védelméről.
2.12. Az ügyvezető elnök megbízásának időtartama:
a.) Az ügyvezető elnök megbízatása a Közgyűlés vonatkozó döntésével kezdődik.
b.) Megszűnik az ügyvezető elnök megbízatása:
- a megbízatás időtartamának lejártával;
- a halálával;
- lemondással;
- a közgyűlés általi visszahívással;
- a tagsági viszony megszűnésével;
- a szövetkezeti törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezésével.
c.) Megszűnik az ügyvezető elnök megbízatása akkor is, ha az összeférhetetlenséget vagy kizáró okot
annak felmerülésétől számított harminc napon belül nem szünteti meg.
2.13. A Szövetkezet első ügyvezető elnöke:
Kovács Gergely
lakik: 3600 Ózd, Bláthy Ottó utca 9.
születési hely, év, hónap, nap: Ózd, 1976. 02. 21.
anyja neve: Gonosz Magdolna
adóazonosító jele: 8398624779
2.14. Az ügyvezető elnök megbízatása öt évre: 2013. ………..-től 2018. …………….-ig szól.
3. Felügyelő Bizottság
3.1. A szövetkezet tevékenységének, illetve testületei és vezető tisztségviselői működésének
ellenőrzése céljából a szövetkezet 3 tagú Felügyelő Bizottságot hoz létre.
3.2. A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait, a Közgyűlés titkos szavazással 5 évre választja.
3.3.A Felügyelő Bizottság tagjává a szövetkezeten kívül álló személy is választható.
3.4. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja:
a.) akit a bíróság cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett;
b.) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek,
mindaddig, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül;
c.) akit valamely foglalkozástól jogerős ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt
tevékenységet főtevékenységként folytató szövetkezetnél;
3.5. A Közgyűlés az ügyvezető elnök működésének felfüggesztése esetén kijelölheti a Felügyelő
Bizottság egyik tagját arra, hogy ellássa az ügyvezető elnök ügyvezetési feladatait. Az ügyvezető elnök
hatáskörében eljáró Felügyelő Bizottsági tag ezen időszakban a Felügyelő Bizottság munkájában nem
vehet részt.

3.6. A Felügyelő Bizottság eljárása:
a.) A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
b.) A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél
megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem
kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének tizenöt
napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga
jogosult az ülés összehívására. A Felügyelő Bizottság ülésére az ügyvezető elnököt és a
könyvvizsgálót meg kell hívni.
c.) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha legalább két tagja jelen van. Határozatát egyszerű
szótöbbséggel hozza.
3.7. A Felügyelő Bizottság
a.) a szövetkezet szerveinek működésével és a gazdálkodással kapcsolatos bármely ügyet
megvizsgálhat, a szövetkezet irataiba betekinthet, felhívhatja az Igazgatóságot, hogy az a
jogszabályoknak, az alapszabálynak vagy más szabályzatnak megfelelően járjon el;
b.) indítványozhatja az ügyvezető elnök visszahívását, felelősségre vonását, továbbá a közgyűlés
összehívását;
c.) összehívhatja a közgyűlést, ha az ügyvezető elnök nem tesz eleget erre vonatkozó kötelességének;
d.) az ügyvezető elnök a jogszabályba ütköző vagy a szövetkezet érdekeit súlyosan sértő működése
esetén haladéktalanul összehívja a közgyűlést;
e.) az éves beszámoló alapján véleményt nyilvánít a közgyűlés részére a szövetkezet gazdálkodásáról;
e nélkül az éves beszámoló tárgyában érvényes határozat nem hozható;
f.) javaslatot tesz a közgyűlésnek a vezető tisztségviselők díjazásának megállapítására;
g) büntető feljelentést tesz az ügyvezető elnök, illetőleg tagja ellen.
3.8. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve
az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a
Felügyelő Bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság
ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
3.9. A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, a munkavállalóktól a szövetkezet
tevékenységéről felvilágosítást kérhet. A felvilágosítás megadása nem tagadható meg. Az
indokolatlanul késedelmes tájékoztatásból eredő kárért az érintett felel.
3.10. Felügyelő Bizottság elnöke vagy az általa megbízott bizottsági tag a szövetkezet bármely
testületének ülésén tanácskozási joggal részt vehet.
3.11. A szövetkezet testületei és vezető tisztségviselői kötelesek a Felügyelő Bizottság indítványairól
az alapszabályban meghatározott időn belül határozni, illetve állást foglalni.
3.12. A Felügyelő Bizottság a tevékenységéről évente egyszer beszámol a közgyűlésnek.
3.13. A Felügyelő Bizottság tagjai a szövetkezet ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként
kötelesek megőrizni.
3.14. A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a szövetkezetnek
ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
3.15. A Felügyelő Bizottsági tag megbízása megszűnik:
3.15.1. megbízatás időtartamának lejártával;
3.15.1. a halálával;
3.15.3. lemondással;

3.15.4. a közgyűlés általi visszahívással;
3.15.5. a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezésével.
3.16. Megszűnik a Felügyelő Bizottság tagjának megbízatása akkor is, ha az összeférhetetlenséget
vagy kizáró okot annak felmerülésétől számított harminc napon belül nem szünteti meg.
3.17. A Szövetkezet első Felügyelő Bizottsága:
1. A Felügyelő Bizottság elnöke: Venczelné Ferenczi Judit
lakik: 3600 Ózd, Tormás utca 21.
születési hely, év, hónap, nap: Kisvárda, 1972. 08. 18.
anyja neve: Székely Mária
adóazonosító jele: 8385803726
2. A Felügyelő Bizottság tagja: Hubai Imre
lakik: 3600 Ózd, Nagy Imre út 27. 4. em. 3. a.
születési hely, év, hónap, nap: Sajólád, 1985. 05. 14.
anyja neve: Dobos Mária
adóazonosító jele: 8333702767
3. A Felügyelő Bizottság tagja: Obbágy Csaba
lakik: 3600 Ózd, Lechner út 60.
születési hely, év, hónap, nap: Szikszó, 1962.08.17.
anyja neve: Gebri Veronika
adóazonosító jele: 8349260661
A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása öt évre: 2013. …………-től 2018. ………………..-ig
szól.
4. A szövetkezetnél, a számviteli törvény rendelkezéseire figyelemmel, könyvvizsgáló
választására nem kerül sor.
IV.
Bírósági út és törvényességi felügyelet
1. A szövetkezet törvényességi felügyeletét a szövetkezet székhelye szerint illetékes cégbíróság látja
el, a cégnyilvánosságról, és a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006.évi V. törvény
rendelkezései szerint.
2. Bármelyik tag kérheti a bíróságtól a szövetkezet, illetőleg annak testületei által hozott olyan
határozat felülvizsgálatát, amely e törvény rendelkezéseibe, más jogszabályba vagy a szövetkezet
alapszabályába ütközik.
3. A jogsértő határozat felülvizsgálatára irányuló keresetet a határozatról való tudomásszerzéstől
számított harminc napos jogvesztő határidő alatt a szövetkezet ellen kell megindítani. A
keresetindításnak – a tag kizárására vonatkozó határozat kivételével - nincs halasztó hatálya, de a
bíróság a határozat végrehajtását felfüggesztheti.
4. A jogsértő határozat felülvizsgálata nyomán hozott bírósági határozat hatálya azokra a tagokra is
kiterjed, akik a bírósági eljárásban nem vettek részt.
V.
A szövetkezet megszűnése
1. A szövetkezet megszűnik, ha:
1.1. a közgyűlés elhatározza a jogutód nélküli vagy jogutódlással történő megszűnést;
1.2. tagjainak száma a törvényben meghatározott szám alá csökken és hat hónapon belül nem
jelentenek be a cégbíróságnál megfelelő számú új tagot;
1.3. a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;

1.4. a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti;
2. A szövetkezet a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.
3. A szövetkezet gazdasági társasággá való átalakulása vagy jogutód nélküli megszűnése esetén - a
hitelezőkkel való elszámolást követően - a közösségi alapot a Szociális Szövetkezetek Országos
Szövetség részére kell átadni.
VI.
Vegyes rendelkezések
A jelen szövetkezeti Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a szövetkezetekről szóló 2006.
évi .X. törvény és a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadóak.
Ózd, 2013... ……….. …
…………………………..
Ózd Város Önkormányzata
(képv.: Fürjes Pál polgármester)
alapító tag

……………………..……..
Kovács Gergely
alapító tag

…………………………….
Venczelné Ferenczi Judit
alapító tag

……………………………..
Szombati Szabolcs
alapító tag

…………………………….
Hubai Imre
alapító tag

………………………………
Váradi István
alapító tag

…………………………….
Halász János
alapító tag

Készítettem és ellenjegyzem:
Ózd, 2013. ………………….
10.010.

-.-.-.-

9.) napirend
Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. között az 1/2013.(I.26.)
határozat alapján kötött üzemeltetési szerződés módosítására
Fürjes Pál előterjesztő kéri, hogy a határozati javaslat címében az I. 26-i dátumot I.24-i dátumra
módosítsák.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, egy korábbi döntés folytatásáról
van szó, hiszen az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. bővítette tevékenységét, így a cég kezdeményezte a
Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságánál az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételt
az általa üzemeltetett egyes erdő művelési ágú ingatlanok vonatkozásában. A kérelem elutasításra
került, amely miatt célszerű a szerződés hatálya alól erdőterületeket kivonni, és a későbbiekben az erdő
művelési ágú ingatlanok használatára új megállapodást kötni. Mindezek ismeretében tárgyalta meg a
bizottság az előterjesztést, amelyet egyhangúlag elfogadásra javasolnak.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, szavazzanak a
módosítással együtt a határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
227/2013.( IX.26.) határozata
Ózd Város Önkormányzata és az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. között
az 1/2013. (I.24.) határozat alapján kötött
üzemeltetési szerződés módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi döntést hozta:
1.

A Képviselő-testület az 1/2013.(I.24.) határozat 1. mellékletét képező Üzemeltetési
szerződés függelékének II. pontját hatályon kívül helyezi.

2.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában álló erdő
művelési ágú ingatlanokra vonatkozóan az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft-vel a határozat
1. mellékletét képező használati megállapodást köti. A Képviselő- testület egyidejűleg hozzájárul
ahhoz, hogy a megállapodás mellékletét képező jegyzékben szereplő erdő művelési ágú ingatlanokra
az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. erdőgazdálkodóként a nyilvántartásba vételét kezdeményezze.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás
aláírására.
Felelős: megállapodás aláírásáért: Polgármester
Határidő: Döntést követően azonnal

1. melléklet a 227/2013. (IX. 26.) határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
erdő művelési ágú ingatlanok használatáról
Amely létrejött egyrészről
I./ ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (sz.h.: 3600 Ózd, Városház tér 1., Adószám: 15726487-2-05,
KSH statisztikai számjel: 15726487-8411-321-05, Törzskönyvi azonosító szám: 726489,
Bankszámla: OTP Bank Nyrt. Ózd 11734121-15350088), melynek képviseletében eljár Fürjes Pál
polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről
II./ ÓZDSZOLG SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (sz.h.:
3600 Ózd, Zrínyi út 5., Adószám: 18422247-2-05, Cg.: 05-09-017932, KSH statisztikai számjel:
18422247-5221-572-05), melynek képviseletében eljár Kovács Gergely ügyvezető, a továbbiakban:
Ózdszolg Nkft. között, az alulírott helyen és napon, a következő feltételek mellett:
I. ELŐZMÉNYEK
1. Szerződő felek elöljáróban rögzítik, hogy közöttük Ózd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2013.(I.24.) határozata alapján üzemeltetési szerződés (a továbbiakban:
Szerződés) jött létre az Önkormányzat tulajdonában álló, a Szerződés mellékletét képező
jegyzékben felsorolt ingatlanokra vonatkozóan, 2013. március 1. napjától kezdődően,
határozatlan időtartamra. A Szerződés függelékét képező átadás-átvételi jegyzőkönyvben,
valamint Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb
szabályairól szóló 1/2009.(II.27.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint az ingatlanok
használatba adása az Ózdszolg Nkft. részére megtörtént, amely a birtokba lépés napjától
jelenleg is birtokolja, használja és üzemelteti ezen ingatlanokat. Felek rögzítik, hogy az
átadott ingatlanok 4 csoportba sorolhatók: I. szociális földprogramra bevont területek, II.
önkormányzati tulajdonú erdők, III. energiaültetvénnyel betelepített területek, IV.
területalapú támogatásra beterjesztett mezőgazdasági területek kategóriákba.
2. A Szerződés megkötését követően az Ózdszolg Nkft. kezdeményezte a Heves Megyei
Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságánál az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételét az
általa üzemeltetett egyes erdő művelési ágú ingatlanok vonatkozásában. Az Igazgatóság a
2013. július 25. napján kelt, HEG/EI/6190-2/2013. határozatával a kérelmet elutasította,
tekintettel arra, hogy a becsatolt Szerződés nem tartalmazta a nyilvántartásba vételhez
szükséges adatokat. Minderre tekintettel Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 227/2013.(IX.26.) határozatával a Szerződés függelékének II. pontját hatályon kívül
helyezte, és felek az Önkormányzat tulajdonában álló erdő művelési ágú ingatlanok
használatára az alábbi megállapodást kötik.
II. A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
1. Felek megállapodnak abban, hogy az Ózdszolg Nkft. a jelen megállapodás 1.
mellékletét képező kimutatásban szereplő, erdő művelési ágú ingatlanokat
jogosult
az alapító okirata szerinti tevékenysége körében használni, hasznait
szedni, és köteles
az ingatlanok fenntartásával, működésével összefüggésben
felmerülő költségeket,
kiadásokat viselni. Az Ózdszolg Nkft. a használat során maradéktalanul köteles betartani
az Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól
szóló 3/2013.(II.27.) önkormányzati rendeletben foglaltakat.

2. Az Ózdszolg Nkft. az ingatlanok használatát másnak nem engedheti át.
3. Felek között birtokba adási eljárásra nem kerül sor, tekintettel arra, hogy az Ózdszolg Nkft.
a 2013. március 1-jén megtörtént átadás-átvételt követően jelenleg is birtokban van.
4. Felek megállapodnak abban, hogy a használatba adott erdőterületek használati díja 150.000,Ft/év + áfa. A díj megfizetése az Önkormányzat által kiállított számla alapján, minden év
október 31. napjáig esedékes. 2013-ban az Ózdszolg Nkft. 2013. március 1-től szeptember
26-ig üzemeltetési díj jogcímén, míg 2013. szeptember 27-től használati díj jogcímén köteles
az Önkormányzat részére az éves díj arányos részét megfizetni.
5. Az Ózdszolg Nkft. köteles az átadott ingatlanokról az előírásoknak megfelelő analitikus
nyilvántartást folyamatosan vezetni, az év végi, valamint az évközi negyedéves zárásokhoz
az Önkormányzat részére a feladásokat a megadott határidőre elkészíteni, az év végi
feladást leltárral alátámasztani, és ezeket megküldeni az Ózdi Polgármesteri Hivatal
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály részére. Az Ózdszolg Nkft. köteles a
használt ingatlanokon végzett tevékenységéről részletesen beszámolni a tárgyévet követő év
március 31. napjáig.
6. Az Ózdszolg Nkft. a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik az ingatlanok
használatának időtartama alatt okozott, az átadott ingatlanokban bekövetkezett károkért,
továbbá köteles helytállni a használat során harmadik személynek okozott károkért is.
7. Felek megállapodása alapján felújítási biztosíték nyújtására nem kerül sor.
8. Felek megállapodnak abban, hogy az Ódszolg Nkft., mint az 1. mellékletben felsorolt erdő
művelési ágú ingatlanok használati jogának jogosultja felel az erdőről, az erdő védelméről
és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 17.§ (8) bek.-ben foglalt
kötelezettségek teljesítéséért.
9. A földterületek erdészeti azonosítóját a határozat 1. melléklete tartalmazza.

III. ERDŐGAZDÁLKODÓI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELLEL
KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
1. Az Önkormányzat képviselője jelen okirat aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul
hozzájárul ahhoz, hogy a jelen megállapodás időtartamára az Önkormányzat tulajdonában,
és az Ózdszolg Nkft. használatában lévő erdő művelési ágú ingatlanok vonatkozásában az
Ózdszolg Nkft. az erdőterületek használati jogának jogosultjaként kezdeményezze
erdőgazdálkodóként történő nyilvántartásba vételét az illetékes hatóságnál.
2. Az Ózdszolg Nkft.-t a nyilvántartásba vételt követően megilletik, illetve terhelik az
erdőgazdálkodói jogok és kötelezettségek.
3. Felek megállapodása szerint az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétellel kapcsolatos
költségek az Ózdszolg Nkft.-t terhelik.

IV.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1.) Szerződő felek képviselői nyilatkoznak, hogy jogosultak a képviselt szervezet nevében
eljárni és a jelen megállapodást aláírni. Az Önkormányzat képviseletében
eljáró
Polgármester nyilatkozik, hogy az Önkormányzat nem áll adósságrendezési eljárás hatálya
alatt. Az Ózdszolg Nkft. képviseletében eljáró ügyvezető jelen okirat aláírásával kijelenti,
hogy az általa képviselt gazdasági szervezet nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, illetve
végelszámolási eljárás hatálya alatt.
2.) A jelen okiratban nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény, valamint az e törvény végrehajtásáról szóló 153/2009.(XI.13.) FVM
rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

3.) Szerződő felek képviselői a jelen okiratot a mai napon, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírásukkal látták el.
Ózd, 2013. szeptember 26.

Fürjes Pál polgármester
Ózd Város Önkormányzata

Kovács Gergely ügyvezető
Ózdszolg Nonprofit Kft.

1. melléklet a megállapodáshoz
Használat
időtartama

Használat jogcíme

Használt terület
nagysága (ha)

Alrészlet jele

Helyrajzi szám

Földrészlet fekvése
(B: belterület,
K: külterület)

Település
neve

1.

Ózd

K

0322

18

6,87

használati jog

határozatlan

2.

Ózd

K

0442

1

0,55

használati jog

határozatlan

3.

Ózd

K

0442

2

0,52

használati jog

határozatlan

4.

Ózd

K

0442

3

0,09

használati jog

határozatlan

5.

Ózd

K

0442

4

0,08

használati jog

határozatlan

6.

Ózd

K

0442

5

0,08

használati jog

határozatlan

7.

Ózd

K

0442

6

0,08

használati jog

határozatlan

8.

Ózd

K

0442

7

0,08

használati jog

határozatlan

9.

Ózd

K

0442

8

0,07

használati jog

határozatlan

10.

Ózd

K

0442

9

0,02

használati jog

határozatlan

11.

Ózd

K

0446

1

0,11

használati jog

határozatlan

12.

Ózd

K

0446

2

0,13

használati jog

határozatlan

13.

Ózd

K

0447

18

0,13

használati jog

határozatlan

14.

Ózd

K

0447

21

0,02

használati jog

határozatlan

15.

Ózd

K

0447

22

0,01

használati jog

határozatlan

16.

Ózd

K

0447

23

0,01

használati jog

határozatlan

17.

Ózd

K

0447

25

0,25

használati jog

határozatlan

18.

Ózd

K

0447

26

0,03

használati jog

határozatlan

19.

Ózd

K

0447

27

0,07

használati jog

határozatlan

20.

Ózd

K

0447

29

0,14

használati jog

határozatlan

21.

Ózd

K

0447

30

0,03

használati jog

határozatlan

22.

Ózd

K

0447

31

0,17

használati jog

határozatlan

23.

Ózd

K

0447

33

0,06

használati jog

határozatlan

24.

Ózd

K

0447

34

0,10

használati jog

határozatlan

25.

Ózd

K

0447

35

0,07

használati jog

határozatlan

26.

Ózd

K

0447

36

0,02

használati jog

határozatlan

27.

Ózd

K

0447

37

0,33

használati jog

határozatlan

28.

Ózd

K

0447

40

0,09

használati jog

határozatlan

29.

Ózd

K

0447

41

0,47

használati jog

határozatlan

30.

Ózd

K

0447

42

0,02

használati jog

határozatlan

31.

Ózd

K

0447

43

0,02

használati jog

határozatlan

32.

Ózd

K

0447

45

3,56

használati jog

határozatlan

33.

Ózd

K

0448

1

0,10

használati jog

határozatlan

34.

Ózd

K

0448

3

0,17

használati jog

határozatlan

35.

Ózd

K

0448

5

0,81

használati jog

határozatlan

36.

Ózd

K

0448

6

0,72

használati jog

határozatlan

37.

Ózd

K

0448

7

0,09

használati jog

határozatlan

38.

Ózd

K

0448

8

0,13

használati jog

határozatlan

39.

Ózd

K

0448

20

0,01

használati jog

határozatlan

40.

Ózd

K

0448

21

0,01

használati jog

határozatlan

41.

Ózd

K

0448

22

0,14

használati jog

határozatlan

42.

Ózd

K

0448

25

0,12

használati jog

határozatlan

43.

Ózd

K

0448

28

0,06

használati jog

határozatlan

44.

Ózd

K

0448

29

0,02

használati jog

határozatlan

45.

Ózd

K

0448

30

0,03

használati jog

határozatlan

46.

Ózd

K

0448

31

0,27

használati jog

határozatlan

47.

Ózd

K

0448

33

0,17

használati jog

határozatlan

48.

Ózd

K

0448

34

0,46

használati jog

határozatlan

49.

Ózd

K

0448

35

0,04

használati jog

határozatlan

50.

Ózd

K

0448

36

0,18

használati jog

határozatlan

51.

Ózd

K

0448

37

0,05

használati jog

határozatlan

52.

Ózd

K

0448

40

1,86

használati jog

határozatlan

53.

Ózd

K

0448

48

0,57

használati jog

határozatlan

54.

Ózd

K

0448

49

1,59

használati jog

határozatlan

55.

Ózd

K

0448

50

0,06

használati jog

határozatlan

56.

Ózd

K

0448

51

0,06

használati jog

határozatlan

57.

Ózd

K

0448

52

1,17

használati jog

határozatlan

58.

Ózd

K

0448

53

0,26

használati jog

határozatlan

59

Ózd

K

0471

14

7,88

használati jog

határozatlan

60.

Ózd

K

0471

15

1,58

használati jog

határozatlan

61.

Ózd

K

0477

8,38

használati jog

határozatlan

62.

Ózd

K

0479

7

6,54

használati jog

határozatlan

63.

Ózd

K

0479

10

2,44

használati jog

határozatlan

64.

Ózd

K

0479

11

25,29

használati jog

határozatlan

65.

Ózd

K

0479

17

7,17

használati jog

határozatlan

66.

Ózd

K

0479

19

1,43

használati jog

határozatlan

67.

Ózd

K

0491

6

0,13

használati jog

határozatlan

68.

Ózd

K

0491

8

24,75

használati jog

határozatlan

69.

Ózd

K

0493

3

0,16

használati jog

határozatlan

70.

Ózd

K

0493

4

21,76

használati jog

határozatlan

71.

Ózd

K

0607

1

0,01

használati jog

határozatlan

72.

Ózd

K

0607

2

0,02

használati jog

határozatlan

73

Ózd

K

0607

3

0,08

használati jog

határozatlan

74. Ózd

K

0607

4

1,00

használati jog

határozatlan

K

0607

6

0,40

használati jog

határozatlan

75.

Ózd

76.

Ózd

K

03002

77.

Ózd

K

05015

78.

Ózd

K

05022

79.

Ózd

K

80.

Ózd

81.

1,44

használati jog

határozatlan

65,23

használati jog

határozatlan

4

0,23

használati jog

határozatlan

05022

6

0,23

használati jog

határozatlan

K

05022

21

0,28

használati jog

határozatlan

Ózd

K

05032

17,35

használati jog

határozatlan

82.

Ózd

K

05033

1

2,03

használati jog

határozatlan

83.

Ózd

K

05033

2

0,05

használati jog

határozatlan

84.

Ózd

K

05033

3

1,39

használati jog

határozatlan

85.

Ózd

K

05033

4

0,85

használati jog

határozatlan

86.

Ózd

K

05033

14

1,94

használati jog

határozatlan

87.

Ózd

K

05033

15

0,20

használati jog

határozatlan

88.

Ózd

K

05033

16

0,41

használati jog

határozatlan

89.

Ózd

K

05033

24

0,37

használati jog

határozatlan

90.

Ózd

K

05033

2

0,05

használati jog

határozatlan

91.

Ózd

K

05034

27

0,04

használati jog

határozatlan

92.

Ózd

K

05034

28

0,04

használati jog

határozatlan

93.

Ózd

K

05034

29

0,04

használati jog

határozatlan

94.

Ózd

K

05034

30

0,04

használati jog

határozatlan

95.

Ózd

K

05034

35

0,08

használati jog

határozatlan

96.

Ózd

K

05034

36

0,13

használati jog

határozatlan

97.

Ózd

K

05034

39

0,06

használati jog

határozatlan

98.

Ózd

K

05034

40

0,30

használati jog

határozatlan

99.

Ózd

K

05034

42

0,36

használati jog

határozatlan

100. Ózd

K

05034

43

0,30

használati jog

határozatlan

101. Ózd

K

05034

46

0,13

használati jog

határozatlan

102. Ózd

K

05034

48

0,14

használati jog

határozatlan

103. Ózd

K

05034

50

0,23

használati jog

határozatlan

104. Ózd

K

05034

52

1,54

használati jog

határozatlan

105. Ózd

K

05044

4

5,37

használati jog

határozatlan

106. Ózd

K

05044

7

1,07

használati jog

határozatlan

107. Ózd

K

05046

2

8,67

használati jog

határozatlan

108. Ózd

K

05107

4,50

használati jog

határozatlan

109. Ózd

K

05109

2,80

használati jog

határozatlan

110. Ózd

K

05113

3,51

használati jog

határozatlan

111. Ózd

B

484

1,32

használati jog

határozatlan

112. Ózd

B

21430

14,91

használati jog

határozatlan

113. Ózd

B

21501

0,22

használati jog

határozatlan

114. Ózd

B

21550

18,59

használati jog

határozatlan

ÖSSZESEN

20

1

1

288.84

A fenti helyrajzi számok nyilvántartásunk szerint az alábbi erdőrészleteket foglalják magukba Ózd
közigazgatási határán belül (földrészletek erdészeti azonosítója).

66 A-B-C-D-E
67 D-E-F
79B-E
77 C
80 A
81 A-B-C
82 A
84 A-B-C
85 A-B
86 A-B- C-E
87 A-B
89 A-B- C-D-F
88 A-B-C
90A-B
93 A-B
100 A-B
143 A-B-C-D
144 A-B-D-E-F-G
145 A-B-C-D
146 B-C
149 A-B-C-D-E
167 A-B-C
305 A
91
124 F
Ózd, 2013. szeptember 26.

Fürjes Pál polgármester
Ózd Város Önkormányzata

Kovács Gergely ügyvezető
Ózdszolg Nonprofit Kft.

10.) napirend
Javaslat az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő BORSODVÍZ Zrt. részvény
értékesítésére
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke közli, a bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, amelyet egyhangúlag elfogadásra javasolt.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, szavazzanak a
határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
228/2013.(IX.26.) határozata
az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő BORSODVÍZ Zrt. részvény értékesítéséről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi döntést hozta:
Ózd Város Önkormányzata kifejezi azt a szándékát, hogy megfelelő vételi ajánlat esetén legalább
névértéken értékesíti a BORSODVÍZ Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt. 1 db A típusú
50.000,-Ft/db névértékű, névre szóló, nyomtatott részvényét.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az értékesítéssel összefüggő tárgyalások
lefolytatására és az üzletrész adásvétellel kapcsolatos dokumentumok aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. december 31.
-.-.11.) napirend
Javaslat ÉRV Zrt. részvény vásárlására
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság megtárgyalva az
előterjesztést, egyhangúlag elfogadásra javasolta azt.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, szavazzanak a
határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
229/2013.(IX.26.) határozata
ÉRV Zrt. részvény vásárlásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi döntést hozta:

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szándékát fejezi ki az ÉRV Északmagyarországi
Regionális Vízművek Zrt-ben való részesedés megszerzésére egy darab tagsági jogot megtestesítő
„A” típusú részvény megvásárlásával a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től 10.000 Ft
névértéken, 28.500 Ft vételáron.
Az üzemeltetési szerződés bármely okból történő megszűnése esetére az Önkormányzat
vételi/visszavásárlási jogot engedélyez a Magyar Állam részére megszerzéskori értéken.
Az önkormányzat vállalja, hogy az ÉRV Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződés hatálya alatt
részvényét semmilyen jogcímen nem idegeníti el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi-, és a vételi/visszavásárlási jogot
alapító szerződés megkötésére. A Képviselő-testület a vételár fedezetét a költségvetésből a
felhalmozási tartalék keret terhére biztosítja.
Felelős: Polgármester
Határidő: az MNV Zrt. által biztosított vételi lehetőségtől számított 15 napon belül
-.-.-.12.) napirend
Javaslat pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „Lakhatási
beruházások támogatása” c. pályázati felhívásra
Fürjes Pál előterjesztő nagyon fontosnak tartja az előterjesztést, hiszen ezzel a Velence telepen
lévő, arra érdemesnek tartott önkormányzati bérlakásokban lakók lakhatási körülményei
javulhatnak. A projekt 100%-os támogatottságú, ezért az önkormányzatnak nem kerül pénzébe.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális
és Esélyegyenlőségi Bizottsággal együtt tárgyalták meg rendkívüli bizottsági ülés keretében az
előterjesztést, amelyet - mivel a pályázat feltételei rendkívül kedvezőek - egyhangúlag elfogadásra
javasolnak.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, szavazzanak a
határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
230/2013. (IX.26.) határozata
pályázat benyújtásáról a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „Lakhatási
beruházások támogatása” c. pályázati felhívásra
A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:
1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Ózd
Város Önkormányzata „Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen”
címen pályázatot nyújt be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TIOP3.2.3.A-13/1 kódszámú lakhatási beruházások támogatása című pályázati
felhívására.
A Képviselő-testület támogatja a pályázati program megvalósítását.
Az igényelt támogatás mértéke: 200 millió Ft (100%-os támogatási intenzitás

mellett).
2.) A pályázat előkészítésével kapcsolatos költségekre legfeljebb bruttó 5 millió Ft
forrást biztosít a 2013. évi költségvetés pályázati céltartaléka terhére.
3.) A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy Ózd Város Önkormányzata, mint
pályázó a pályázati kiírásnak megfelelően a projekt befejezésétől számított 10
évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt
megfelel az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 57. cikk (1) bekezdésében
foglaltaknak, továbbá Ózd Város Önkormányzata mint kedvezményezett a
projekt fenntartási időszakában az alábbi vállalásokat teljesíti:
a. A lakhatási célú beruházás keretében kialakított, felépített, felújított,
átalakított vagy bővített szociális bérlakás-állomány kapacitást a beruházás
fizikai befejezését követő legalább 10 évig fenntartja.
b. A projekt keretében létrehozott, felújított szociális bérlakás állományt
fenntartja, elidegenítés esetén (melyhez az Irányító Hatóság előzetes
engedélye szükséges) az elidegenített bérlakásokat mind mennyiségben,
mind minőségben pótolja.
c. Biztosítja, hogy a projekt keretében bevont családok az ingatlant
folyamatosan bérelhetik, amennyiben nem vétenek a létrejött szerződésben
foglaltakkal szemben, és biztosítja a bérlő részére az elővásárlás jogát
(amennyiben az önkormányzat a szociális bérlakást értékesíteni kívánja).
d. Ózd Város Önkormányzata vállalja, hogy a projektben végzett
tevékenységeket és a projekt eredményeit a 2003. évi CXXV. tv. 31. § alapján
kialakítandó Helyi Esélyegyenlőségi Programok kialakításakor és
felülvizsgálatakor figyelembe veszi. Ezen kívül Ózd Város Önkormányzata
vállalja, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtása során
rendszeresen konzultál azon helyi szereplőkkel (óvoda, iskola, családsegítő
és gyermekjóléti szolgálat, védőnői és háziorvosi szolgálat, gyámhivatal,
gyámhatóság, jegyző, rendőrség, polgárőrség, civil szervezetek, egyházak)
akik és amelyek biztosíthatják, hogy a projekt eredményei hosszú távon is
fennmaradjanak.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtáshoz szükséges
dokumentumok, tulajdonosi nyilatkozatok megtételére, aláírására.
5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat kedvező elbírálása esetén a
támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
a szerződés és okiratok előkészítéséért, pályázat benyújtásáért:
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
a pénzügyi fedezet biztosításáért:
Pénzügyi Osztály vezetője
a támogatási szerződés és a szükséges dokumentumok aláírásáért:
Polgármester
Határidő:
2013. szeptember 30. illetve értelemszerűen
6.) A pályázati előírások teljesítése érdekében szükséges Ózd Város Önkormányzata Képviselőtestültének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó

területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló 19/2004. (IV.15.) önkormányzati
rendelete módosítása. Felkéri az ÓZDINVEST Kft-t a pályázati feltételeknek megfelelő
rendelet-módosítás előkészítésére.
Felelős: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
Határidő: 2013. november havi Képviselő-testületi ülés

-.-.13.) napirend
Javaslat államháztartáson kívli szervezetek támogatásának jóváhagyására
Fürjes Pál előterjesztő elmondja, az előterjesztés 6, államháztartáson kívüli szervezet
támogatásáról szól, amelyeket a szakbizottságok a határozati javaslatban szereplő összegekkel
kívánnak támogatni. Hozzáteszi, a támogatások több forrásból tevődnek össze, amelyből kiemeli a
kiugróan magas, futsal szakosztály 1,5 M forintos támogatását. Ezzel kapcsolatban úgy gondolja,
hogy a téli időszakban a teremjátékok közül a futsal nagy érdeklődésre tarthat számot, hiszen céljuk
a nemzeti bajnokságban való minél eredményesebb részvétel.
Galanics Ferenc az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke hozzáteszi, a futsal játéknak
egyre nagyobb a nézettsége, igény van a lakosság részéről erre a játékra, ezért a bizottság is
egyhangúlag támogatta az összeg odaítélését. Megköszöni továbbá az A.M.E. Kultúrhíd Egyesület
munkáját, akik oroszlánrészt vállaltak a II. Ráctagi Nyárbúcsúztató rendezvény megszervezésében.
Megragadja továbbá az alkalmat, hogy szóban is meginvitálja a Képviselő-testület tagjait, illetve
Ózd város lakosságát az Itthon vagy! Magyarország, Szeretlek! két napos programsorozatra,
amelyhez országszerte 1300 önkormányzat csatlakozott, és ami tűzgyújtással ér véget vasárnap este.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén tájékoztat, hogy a bizottság is
megtárgyalta az előterjesztést, amelyet 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolt.
Hozzáteszi az OKSB titkáraként, hogy az önkormányzat az egyesület felé - mivel a szakosztályt
jelentős összeggel támogatja és szinte más szponzora nincs – azt a kérést fogalmazta meg, hogy a
mérkőzéseket az ózdi lakosság ingyenesen tekinthesse meg. Úgy gondolja, ilyen mértékű
közpénzből történő támogatásnál ez el is várható, hiszen a létesítményt is igen kedvezően veszik
igénybe.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
231/2013.(IX. 26.) határozata
államháztartáson kívüli szervezetek támogatásának jóváhagyásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület jóváhagyja a(z)
a)
b)
c)
d)

Csépányi Futball Klub 100.000 Ft-tal,
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 200.000 Ft-tal,
A.M.E. Kultúrhíd Egyesület 700.000 Ft-tal,
Ózdi József Attila Gimnázium Hagyományőrző Alapítvány 50.000 Ft-tal,

e) Segítő Szeretet Alapítvány 250.000 Ft-tal,
f) Ózd Városi Sportegyesület futsal szakosztály 1.500.000 Ft-tal
történő támogatását.
A támogatások forrása az általános tartalék és a lakóterületi céltartalék.
Felelős: Pénzügyi osztályvezető
Határidő: Támogatási megállapodás megkötését követően

14.) napirend
Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.
2013-2014. üzleti évi tervének elfogadására
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke közli, az üzleti terv számos olyan tényezőt
tartalmaz, amelyet a rezsicsökkentésből adódó bizonytalanságok, illetve hivatalos információk
hiánya miatt nem tudtak figyelembe venni. Hozzáteszi, több pályázat is elindításra került, amelyek
remélhetőleg sikeresek lesznek. Mindezek ismeretében a bizottság egyhangúlag támogatja a
határozati javaslat elfogadását.
Obbágy Csaba, mint az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottság elnöke
elmondja, a bizottság szintén megtárgyalta az anyagot és 4 igen, egyhangú szavazattal javasolja az
elfogadását azzal, hogy a befolyásoló tényezők megismerése után újra térjenek vissza az üzleti
tervre. Majd, mint levezető elnök kéri, mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, szavazzanak a
határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
232/2013.(IX.26.) határozata
az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2013-2014. üzleti évi 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-nek a határozat 1.
mellékletét képező 2013-2014. üzleti évi tervét – 2.080.000 EFt tervezett összes bevétellel, és
18.500 EFt tervezett üzemi eredménnyel – jóváhagyja. Felhívja az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetőjét
a szükséges intézkedések végrehajtásának megtételére.
Felelős:
az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője
Határidő: folyamatos
2. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Távhő Kft. 2013-2014. üzleti évi
beruházási tervét a 2014. naptári év II. félévére vonatkozó kiegészítéssel jóváhagyja.
3. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Távhő Kft. 2014. naptári évre
vonatkozó 2. melléklet szerinti közbeszerzési tervét jóváhagyja.

4. A társaság 2013-2014. üzleti évére jóváhagyott üzleti tervét befolyásoló körülmény jelentős
változása esetén az üzleti terv módosítására vissza kell térni.
Felelős:
az Ózdi Távhő Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: értelemszerűen
1. melléklet a 232/2013.(IX.26.) 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
86.500 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
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 2013-2014. fűtési idényre vonatkozóan, melynek várható időpontja 2014.
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. Az Ózdi Erőmű Kft. 2 db gázmotorja a következő üzleti évben
a megváltozott körülményekhez igazodva és a „Távhőtermelő Beruházási és Hosszútávú
Hőszolgáltatási Szerződés” szerint tovább üzemelnek.

rendszer



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,
energiaveszteségek csökkentésére és egyéb költségek lehetőség szerinti visszaszorítására.



A pénzügyi lehetőségeink szerint csökkentjük a vezetékhálózat energia veszteségeit.

az

2. A szolgáltatás minőségjavítását célzó intézkedések
I.

Beruházási terv

Feladatunk a szinten tartó, pótló és energiatakarékos felújítások, beruházások megvalósítása, a
termelő és szolgáltató rendszer korszerűsítése.
2013. év II. félév


Fűtőerőműben: Forróvíz kazánokat vezérlő szekrény PLC átépítése

5.000 eFt



Hőközpontokban:
Hőközponti távfelügyeleti rendszer
kiépítésének befejezése
Vasvár 29-31-33. épületek hőközpontjának
felhasználói hőközpontokká alakítása

1.000 eFt



20.000 eFt

Vezetékek:
KEOP-5.4.0./11-2011-0014. jelű pályázat vezeték
földbe helyezési munkáinak befejezése, üzembe helyezése

162.000 eFt

2014. év I. félév


Fűtőerőműben:

-



Hőközpontokban:

-



Vezetékek: Városi Múzeum melletti távhővezeték földbe helyezése és a
350 NÁ vezeték patak alatti átvezetése a Múzeum térségében
20.000 eFt

2014. év II. félév






Fűtőerőműben: Szivattyú-csere
KEOP-2012-4.10.0/B. jelű pályázat – Biomassza
erőmű üzembe helyezése
Hőközpontokban:
Szolgáltatói hőközpontok felhasználói hőközpontokká alakítása
Vezetékek:

Felmérés szerint, feltárt lyukadások alapján

II. Egyéb fejlesztések a társaság szolgáltatási területén

3.000 eFt
329.500 eFt

49.000 eFt
7.000 eFt



EKOMEN Program:

4.000 eFt

EKOMEN: Egyszerűsített Komfortnövelő Energiafelhasználás.
A Program lényege, hogy Ózd városában az Ózdi Távhő Kft. segítségével elinduljon a
lakossági távhőfelhasználók energia racionalizálási szemléletének kialakítása.
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 MANDA projekthez kötődő, levegőbe szerelt vezetékek földbe helyezésének
munkálatai során hatékony együttműködés a kivitelezővel, a városvezetéssel.

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


Szállítók és vevők helyzete, partnerek:
 A város víziközmű-szolgáltatójával kötött szerződésünk, miszerint a melegvízszolgáltatáshoz 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 a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt., aki
szerződés szerint teljesít. A gázév 2014. 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 2013. 01. 01-től 10 %-os díjcsökkentést állapított
meg, a megelőzően alkalmazott 2012. 11. 01-től érvényes, lakossági díjakhoz képest, a
külön kezelt intézmények díjainak változatlanul hagyása mellett.

4. Eredményterv
 A 2013-2014. 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 érvényes, 10 %-kal
csökkentett, lakossági felhasználókat érintő legmagasabb hatósági díjnak elismert
árakkal számoltunk.
 A Nemzeti Fejlesztési Miniszter 51/2011.(IX.30.) NFM rendelete alapján társaságunk
távhőszolgáltatási támogatásra jogosult. A 2013. január 01-től érvényes módosítást is
számszerűsítettük tervünkben, így a lakossági felhasználóknak nyújtott
távhőszolgáltatásra tekintettel, 640.000 eFt támogatási összeggel számoltunk.
 Elektromos árameladás árbevételével nem terveztünk, a gázmotorok üzemeltetésének
gazdasági feltétele jelenleg nem biztosított.
 Egyéb bevételek között 45.000 EFt a 2013. naptári évi hitelesített emisszió kibocsátás
elszámolásának értéke, melynek érvényesítésére ebben az időszakban kerül sor.
 A gázbeszerzés költsége tervezésénél a 2013-2014. évi gázévre érvényes, a TIGÁZ Zrtvel 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 2012-2013. üzleti évi termelési adatok alapján.
 A vásárolt villamos energia költségek tervezésénél a 2013-2014. 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 45.000 EFt a 2013. évi hitelesített emisszió kibocsátás
elszámolásának értéke, melynek érvényesítésére ebben az időszakban kerül sor.
 2013-2014. üzleti év végére társaságunk tervezett üzemi eredménye 18.500 eFt.
Amennyiben a gazdasági helyzetben jelentősebb változás nem következik be, az
eredmény várhatóan realizálható, megteremtve ezzel a jövőbeni fejlesztések alapját.
A 2013-2014 üzleti évi eredményterv
MEGNEVEZÉS
1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
- távhőszolgáltatás nettó árbevétele
- eladott áruk beszerzési értéke
- árameladás árbevétele
- egyéb értékesítés nettó árbevétele
2. Egyéb bevételek
3. távhőszolg. támogatás
3. Bevételek összesen
4. Anyagjellegű ráfordítások összesen
- anyagköltség, ebből
~ gázbeszerzés költsége
~ hőbeszerzés költsége
- anyagjellegű szolgáltatás
- egyéb szolgáltatás
- eladott áruk beszerzési ért.
5. Személyi jellegű ráfordítások
- bérköltség
- személyi jellegű kifizetés
- bérjárulékok

Adatok EFt-ban
1.380.000
1.275.000
85.000
20.000
700.000
640.000
2.080.000
1.646.500
1.456.500
950.000
353.000
65.000
40.000
85.000
255.000
175.000
25.000
55.000

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

110.000
50.000
2.061.500
18.500
18.500
18.500

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 1993-2013. évi tartozások jogerős bírósági végzés alapján történő végrehajtása.
 A 2013. évi hátralékok fizetési meghagyásának indítása.
 A 2013-2014. 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.
- Egyedi megállapodás a 200.000,- Ft feletti tartozás megfizetésére.
Feltétel: A tartozásrendezés lehetőségeinek egyeztetése a Behajtási ügyintézővel,
szükség esetén a Gazdasági vezetővel, majd megállapodás az Ügyvezetővel.
- Aki hátralékának tőkerészét egy összegben vagy max. 3 havi részletben kiegyenlíti:
Jogi eljáráson kívüli
tőketartozás rendezése: KAMATMENTES.
Jogi eljárás alatt lévő
tőketartozás rendezése: KAMAT-ÉS KÖLTSÉGMENTES
 A hátralék mértékének indokával a fogyasztók melegvíz-szolgáltatásból való kizárása.
 Felhasználóink és társaságunk érdekeinek egyeztetésével a lehetséges megoldások
megvalósítása.
 A 2011. évben bevezetett elektronikus fizetési meghagyás és végrehajtási rendszer
további fejlesztése, lehetőségeink minél bővebb kihasználása.
6. Foglalkoztatási és bérpolitikai terv




2013. június 30. napon a társaságnál az átlagos statisztikai állományi létszám 70 fő volt,
ebből 20 fő szellemi, 50 fő fizikai állományi alkalmazott.
Tömeges (10 fő) létszámcsökkentést, ill. –növelést nem tervezünk.
2013-2014. üzleti évben átlagos 5%-os béremelést terveztünk.

7. Összegzés
Az Ózdi Távhő Kft. 2013-2014. üzleti évi nyereséges gazdálkodása jelen üzleti terv
végrehajtásával biztosítható. Az időszak amortizációs költségének jelentős része

beruházásra, fejlesztésre fordítható. A társaság likviditásának megőrzése mellett a
biztonságos működés megvalósítható.
Az üzleti tervet befolyásoló körülmények jelentős változása esetén a módosításra javaslatot
teszünk.

Ózd, 2013. szeptember 26.

Halász Sándor
ügyvezető igazgató

Az ÓZDI TÁVHŐ Kft. 2014. évi Közbeszerzési Terve
Időbeli ütemezés
A közbeszerzés tárgya és
mennyisége

I. Árubeszerzés

II. Építési beruházás

III. Szolgáltatás-megrendelés

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási koncesszió

CPV kód

Irányadó
eljárásrend

42515000-9
uniós eljárásrend
Távfűtő kazán

45251200-3
Fűtőmű építési
munkái
45251250-8
Távfűtőközpont
építési munkái
45231100-6
Csővezeték
általános építési
munkái

nemzeti
eljárásrend

az eljárás
Tervezett eljárási megindításának, illetve
típus
a közbeszerzés
megvalósításának
tervezett időpontja
Kbt. 14 § szerinti,
2013. negyedik negyedév
nyílt eljárás

Kbt. 14 § szerinti,
nyílt eljárás

2014. első negyedév

szerződés teljesítésének
várható időpontja vagy a
szerződés időtartama

Becsült érték/ forrás
megnevezése

2014. harmadik negyedév

nettó 214 millió forint

2014. negyedik negyedév

nettó 80 millió forint

15.) napirend
Javaslat az ivóvízbázis beruházással kapcsolatos döntések meghozatalára
Fürjes Pál levezető elnök tájékoztatásul közli, a korábbi évben döntés született egy ivóvíztisztító
telep létesítéséről. Miután 2013. szeptember 1. napjától Ózd város ivóvíz és szennyvíz közmű
szolgáltatója az ÉRV Zrt. lett nem szükséges a telep megvalósítása, mivel a Zrt. álláspontja szerint
a város egészséges ivóvízzel való ellátása teljes mértékben biztosított a Magyar Állam tulajdonában
és a zrt. vagyonkezelésében lévő Lázbérci Vízműből. Mindezek ismeretében az ivóvíz bázisra
vonatkozó beruházás megvalósítása okafogyottá vált, így szükséges a Képviselő-testület korábbi
határozatainak hatályon kívül helyezése. Kéri, hogy a határozati javaslat 1. pontjában a
75/2013.(V.17.) határozatszám évszáma 2012-re javítódjon ki.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, amelynek elfogadását egyhangúlag támogatták.
Márton Ferenc önkormányzati képviselő felvetésében előadja, köztudott, hogy az országban
Ózdon a legdrágább az ivóvíz, ha pedig lemond a város a saját ivóvíz bázis kialakításáról, már így
is fog-e maradni mindig szem előtt tartva az ÉRV Zrt. stratégiáját, elképzeléseit? Véleménye
szerint ezt mindenképpen végig kellene gondolni.
Fürjes Pál polgármester válaszként előadja, amikor az önkormányzat 2012-ben meghozta azt a
döntését, hogy az Ózdi Vízmű Kft. által megvalósítja az önálló ivóvíz-bázist, a célja az volt, hogy
az ÉRV egyoldalú megtáplálását, valamint a monopol helyzetéből fakadó ivóvíz árat ne kelljen a
városnak elviselni. Emlékeztet arra, hogy ez a körülmény megváltozott, hiszen a vízszolgáltatást a kormány döntése alapján egy nagyobb, biztonságosabb tömbösítésben történő ellátással állami,
vagy önkormányzati tulajdonú cégekkel oldják meg. Mindezek figyelembevételével szeptember 1től szükséges volt közszolgáltatót váltani, aki a saját maga területén belül meg tud felelni a kormány
elképzeléseinek. Így már a váltásnál sikerült egy 110,- Ft-os csökkentést végrehajtani a csatornadíj
elszámolásnál és magára nézve kötelezőnek tartja a 11,1%-os rezsicsökkentés megvalósítását is.
Véleménye szerint úgy, mint a Kultúrgyárnál is, jó döntést hoztak, de a körülmények változása
miatt szükség van a korrekcióra.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak a módosítással együtt a határozati javaslat
elfogadásáról.
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
233/2013. (IX. 26.) határozata
az ivóvízbázis beruházással kapcsolatos döntések meghozataláról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi döntést hozta:
1.

A Képviselő-testület az Ózdi Vízmű Kft. 2012. évi víziközmű-fejlesztésének keretén belül
az ivóvíztisztító telep megvalósításával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataláról
szóló 4/2012. (I.26.) határozatot, valamint az Ózdi Vízmű Kft. jövőbeni működtetésével
kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 75/2012. (V.17.) határozat 3. pontját hatályon
kívül helyezi. Felkéri az Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetőjét a fenti határozat(részek) alapján
kötött szerződések, megállapodások felmondására.

Felelős: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője
Határidő: döntést követően azonnal
2.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-vel
2012. szeptember 21. napján megkötött 1188/6 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba
adásáról szóló megállapodást közös megegyezéssel 2013. szeptember 30. hatállyal
megszünteti.

3.

A Képviselő-testület a határozat 2. pontja értelmében az Ózd Város Önkormányzata
tulajdonát képező, 1188/6 hrsz-ú, üzemi terület elnevezésű, 9709 m2 területű – ivóvíz bázis
létrehozásához biztosított - ingatlant az Ózdi Vízmű Kft. használatából 2013. szeptember
30. napjával elvonja, azzal, hogy számviteli analitikus nyilvántartásaiban a vagyonelemet
2013. szeptember 30. napján még szerepeltetni köteles.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megszüntető okirat aláírására.
Felelős:megszüntető Okirat aláírásáért:Polgármester
megszüntető
Okirat
előkészítéséért:
PH.
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Határidő:
2013. szeptember 30.

4.

Településfejlesztési

és

A Képviselő-testület az 3. pontban megjelölt ingatlant 2013. október 1. napjától az
ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésbe adja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nem lakáscélú ingatlanokra
vonatkozó üzemeltetési szerződés módosítás aláírására
Felelős: a nem lakáscélú ingatlanokra vonatkozó üzemeltetési szerződés
módosításának
előkészítéséért:PH.
Településfejlesztési
és
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
a szerződésmódosítás aláírásáért:Polgármester
az ingatlan átadásáért:Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője
az ingatlan átvételéért, kezeléséért:ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
Határidő: 2013. október 1. illetve folyamatosan
-.-.-

Obbágy Csaba alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek.
-.-.16.) napirend
Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 173/2013.(VI.28.) határozatának
felülvizsgálatára
Fürjes Pál levezető elnök elmondja, az előterjesztés a június 28-án a közkifolyókkal kapcsolatos
döntések felülvizsgálatáról szól, hiszen mindenki előtt ismert a nyári kánikulában a város
önkormányzata ellen indított „hecc” kampány, amely nem javította a város jó megítélését. Úgy
gondolja, mindenki tisztában volt azzal, hogy az ivóvíz a lakosság számára továbbra is elérhető,
mégis az országos és nemzetközi sajtó nyomására engedni kellett. Márton Ferenc képviselő úr a
közelmúltban pedig beadványban kérte a bizonytalan állapot tisztázását. Mindezek alapján a
felállított döntés előkészítő bizottság a 2. ülés után javaslatot tett a problémák megoldására, amelyet
a mostani határozati javaslat tartalmaz. Ebben - a téli időszak közeledtével - nem tartják

célszerűnek a közkifolyó nyomásának csökkentését visszaállítani, viszont javasolják olyan eszköz
felszerelését, mely a közkifolyóról locsolócsővel (slaggal) történő vízvételezést műszakilag
lehetetlenné teszi. További megoldásként felmerült, hogy jövő év tavaszáig kerüljenek
felülvizsgálatra a közkifolyók abból a szempontból, hogy hány háztartást látnak el és azt egy vagy
több másik közkifolyó el tudja-e látni 150 méteren belül. Kezdeményezni kell továbbá a
vízbekötéseket ott, ahol a közkifolyók legfeljebb 3 háztartást látnak el, ezen kivitelezésekhez
készítsenek pénzügyi kalkulációt, és tegyenek javaslatot a költségek fogyasztóktól történő
beszedésére. Megjegyzi, van a városban olyan közkút, amely nem lát el lakóingatlant, és van olyan
is, amelynek 1-2 vagy 3-4 m3 az éves fogyasztása. Az elmondottak alapján tehát az a véleménye,
hogy mindenképpen a vízbekötések kezdeményezését kell előtérbe helyezni.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke hozzáteszi, a döntés előkészítő csoportba
igyekeztek politikailag minél szélesebb kört bevonni, megkérdezni, így az üléseken részt vett
Márton Ferenc, Tartó Lajos, és Boda István képviselő urak, valamint Berki Lajos elnök úr is.
Elmondja továbbá, hogy számítanak a Közterület-felügyelet munkájára is, akiknek feladatuk lesz
a közkifolyók használatának fokozott ellenőrzése és az esetleges jogszerűtlen használat észlelése
után a szükséges intézkedések megtétele. Megjegyzi, a döntés előkészítő csoport javaslataival
mindenki egyetértett, hiszen a cél az volt, hogy politikailag és tartalmilag megalapozott javaslatok
kerüljenek az önkormányzat testülete elé elkerülve a közelmúlt „hecc” kampányát. Majd közli, a
bizottság az előterjesztést megtárgyalva egyhangúlag támogatja az elfogadását.
Fürjes Pál levezető elnök szükségesnek tartja közölni, hogy az ÉRV Zrt. részéről is megismerésre
került a határozati javaslat tartalma, amelyet szintén egyhangúlag támogatnak. Kéri, szavazzanak
a határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
234/2013.(IX.26.) határozata
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 173/2013. (VI.28.) határozatának
felülvizsgálatáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi döntést hozta:
1. A Képviselő-testület a közkifolyókkal kapcsolatos döntések meghozataláról szóló
173/2013. (VI.28.) határozatát hatályon kívül helyezi.
2. A Képviselő-testület kezdeményezi, hogy a város területén a közkifolyókra legkésőbb
2013. október 15-ig olyan eszköz kerüljön felszerelésre, mely a közkifolyóról locsolócsővel
(slaggal) történő vízvételezést műszakilag lehetetlenné teszi. Felkéri a Város- és
Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetőjét, hogy a munkálatok elvégzését az ÉRV
Zrt-től (a továbbiakban: Szolgáltató) rendelje meg, illetve a szerkezetek felszerelésének
költségét a közkifolyók üzemeltetésére vonatkozó keretből biztosítsa.
Felelős: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője
Határidő: 2013. október 15.
3. A Képviselő-testület felkéri a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetőjét,
hogy a Szolgáltatóval együttműködve legkésőbb 2014. április 15-ig vizsgálja felül a
közkifolyókat abból a szempontból, hogy lezárhatók-e azért, mert a közkifolyó által ellátott

háztartásokat egy vagy több másik közkifolyó is el tudja látni 150 méteren belül. A
vizsgálatnál a megközelítési útvonalat úgy vegyék figyelembe, hogy a megközelítés
általános közlekedési feltételekkel legyen biztosított (pl. patakon híd miatti kerülő, hosszú,
meredek hegyoldal, lépcső ne legyen). Vizsgálják felül továbbá. hogy azokon a helyeken
ahol a közkifolyó legfeljebb 3 háztartást lát el, megszüntethető-e az ellátási kötelezettség
valamilyen műszaki beavatkozással (pl. kerti csapok létesítése). Ez utóbbi esetben
közkifolyónkénti bontásban készítsenek kalkulációt a várható költségekről, és tegyenek
javaslatot azoknak a fogyasztóktól történő beszedésére (pl. részletfizetés).
4. A Képviselő-testület felkéri a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetőjét,
hogy a Szolgáltatóval együttműködve legkésőbb 2014. április 15-ig tegyen javaslatot a
közkifolyók használatáról szóló 6/1997. (III.10.) önkormányzati rendelet aktualizálására.
Felelős: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője
Határidő: 2014. április 15., illetve 2014- áprilisi Képviselő-testületi ülés
5. A Képviselő-testület felkéri a Közterület-felügyelet vezetőjét, hogy a továbbiakban a
közkifolyók használatát fokozottan ellenőrizzék, és a jogszerűtlen használat észlelése
esetén tegyék meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős: Közterület-felügyelet vezetője
Határidő: folyamatosan
-.-.Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Obbágy Csaba alpolgármesternek.
-.-.17.) napirend
Javaslat helyi népszavazás elrendelésére
Fürjes Pál előterjesztő közli, az előterjesztéssel törvényi kötelezettségüknek tesznek eleget, hiszen
a helyi népszavazás ügymenete elindult és a választási eljárás alapján a népszavazás elrendelésére
irányuló kezdeményezésről a polgármester bejelentését követő 30 napon belül döntenie kell a
Képviselő-testületnek.
Dr. Almási Csaba jegyző tájékoztatásként előadja, Ózd Város Önkormányzata Képviselőtestületének az Ötv. 47.§-a alapján, tekintettel arra, hogy a helyi népszavazás kezdeményezése az
Ötv., illetve az SZMSZ által előírt aláírás számot elérte, kötelező népszavazás kiírása. Ennek tesz
eleget ez a határozat, elindítva a népszavazás lépcsőit és végül kitűzve a népszavazás időpontját.
Időközben azonban olyan folyamatok, olyan döntések születtek, amelyek a népszavazás
megtartását okafogyottá teszik. Két határozatról van szó, amelyek közül az egyiket rendkívüli ülés
keretében tárgyalták, és ahol a népszavazás kezdeményezésének alapjául szolgáló határozatot
vonták vissza, a másik pedig a mai nap 6. napirendi pontként tárgyalt határozat, amelyben a testület
azt a döntést hozta, hogy a jövőben sem kíván egy ilyen projektben közreműködni. Ennek
ismeretében az a helyzet alakult ki, hogy nem lesz miről szavazni. Így, ha a mai nap megszületik a
döntés a népszavazás kitűzéséről, akkor azokat a jogi lehetőségeket kell előtérbe helyezni, amelyek
alapján a népszavazás megtartására nem kerül sor. Hozzáteszi, az elmúlt 23 évre visszamenve
találtak precedenst, amely országos népszavazás volt ugyan, de közös vonást mutatott az itteni
helyzettel. Bízik abban, hogy a törvényi kötelezettségnek a testület eleget tesz, de a népszavazás
megtartására nem kerül sor. Mindezeket figyelembe véve kéri, hogy a határozati javaslat 3. pontja
egészüljön ki a következőkkel: A határozat ellen a határozat közzétételét követő 8 napon belül a

választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 146.§ (2) bekezdése alapján az Ózdi
Járásbírósághoz kifogást lehet benyújtani.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, miután a bizottság megismerte
az előterjesztésben foglaltakat, egyhangúlag támogatta annak elfogadását.
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke szintén tájékoztat, hogy a
bizottság is megtárgyalta a határozati javaslatot és egyhangúlag javasolja a testületnek elfogadásra.
Elmondja továbbá, a bizottsági ülésen részt vett Janiczak Dávid a Jobbik Magyarországért
Mozgalom Ózdi Alapszervezetének Elnöke, aki bejelentette, hogy ő maguk is üdvözlik azt a
döntést, amellyel visszavonásra kerül a „Multifunkcionális Nemzetiségi és Roma Kulturális,
Oktatási Központ” elnevezésű projektelem Ózdon történő megvalósulása.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak a módosítással együtt a határozati javaslat
elfogadásáról.
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
235/2013. (IX.26.) határozata
helyi népszavazás elrendeléséről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi döntést hozta:
1.)

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 47. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet 58. §-ában foglaltak szerint a Jobbik
Magyarországért Mozgalom Ózdi Alapszervezetének Elnöke, Janiczak David által benyújtott
kezdeményezés alapján 2013. december 8. napjára helyi népszavazást rendel el az alábbi
kérdésben:

„Egyetért Ön azzal, hogy Ózd város ne vegyen részt a „Kulturgyár„ keretén belül a
„Multifunkcionális Nemzetiségi és Roma Kulturális, Oktatási Központ” elnevezésű
projektelem megvalósításában és az e tárgykörben hozott határozatot a város képviselőtestülete visszavonja?”
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Jegyző
2.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. december 8.
napjára kitűzött helyi népszavazás költségeire a 2013. évi költségvetésében összesen
13.586.000,-Ft összegű előirányzatot biztosít az alábbiak szerint:

Helyi népszavazás várható költségei
Dologi kiadások
Választási névjegyzék, választási értesítő
készítése

adatok ezer forintban

1 500

Választási értesítők borítékolása, kiküldése
Hirdetmények, lakossági tájékoztatók költsége
Szavazólapok elkészítése
Papír, irodaszerek, egyéb anyagok
Szállítási költségek, üzemanyag
Élelmezési költségek
Egyéb különféle költségek (telefon, őrzés,
takarítás,
bérleti díj stb)
Dologi kiadások összesen
Személyi juttatások
SZSZB tagok tiszteletdíja (37*3*20.000.- Ft)
HVB választott tagjainak, póttagjainak
tiszteletdíja
A választásban résztvevők díjazása (HVI
tagok,
jegyzőkönyvvezetők, jogi ellenőrök,futárok,
szervezési,
üzemeltetési, pénzügyi feladatokat ellátók)
Személyi juttatások összesen
Munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Várható kiadások mindösszesen

1 500
350
1 000
800
250
250

500
6 150

2 220
135

3 500
5 855

1 581
13 586

Határidő: azonnal, illetve a 2013. évi költségvetés módosításakor
Felelős:
Jegyző
Pénzügyi Osztályvezető
3.) A határozat ellen a határozat közzétételét követő 8 napon belül a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény 146.§. (2) bekezdése alapján az Ózdi Járásbírósághoz kifogást lehet
benyújtani.
-.-.18.) napirend
Javaslat Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke közli, a bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, amelyben jelentős módosítások nincsenek, elsősorban stratégiai jellegű változást,
mint a bizottság szerkezete tartalmaz.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, szavazzanak a
határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
236/2013. (IX.26.) határozata
Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról
1. A Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának
módosítását a határozati javaslat 1. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.
2. A módosítás 2013. szeptember 27-én lép hatályba.
3. A képviselő-testület az egységes szerkezetű Közbeszerzési Szabályzatot a 2. melléklet
szerint jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Aljegyző
2013. szeptember 27.

1. melléklet a 236/2013. (IX. 26.) határozathoz
Ózd Város Önkormányzata
Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

A Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzata 319/2011. (XII.22.) határozatával elfogadott és
146/2012.(X.2.) határozatával módosított Közbeszerzési Szabályzatát az alábbiak szerint
módosítja:
A Szabályzat II.3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3.2. A BB állandó tagjai:
3.2.1. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke
3.2.2. Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság Elnöke
3.2.3. Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke
3.2.4. Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság Elnöke
3.2.5. Jegyző
3.2.6. Aljegyző
3.2.7. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője
3.2.8. Ózdinvest Önkormányzati Vagyonkezelő és Beruházásszervező Kft. ügyvezetője
3.2.9. A BB állandó tagja továbbá két fő, a Képviselő-testület egyedi határozatával megválasztott
önkormányzati képviselő.”

Ózd, 2013. szeptember 26.
Fürjes Pál
polgármester

2. melléklet a 236/2013. (IX. 26.) határozathoz

Ózd Város Önkormányzatának
Közbeszerzési Szabályzata
(egységes szerkezetben)

Hatályos:
2012. január 1-től
Módosította:
146/2012. (X. 2.) határozat (hatályos: 2012. október 3-tól)
236/2013. (IX. 26.) határozat (hatályos: 2013. szeptember 27-től)
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2

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

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A Közbeszerzési Szabályzat hatálya
1.1. A Közbeszerzési Szabályzat hatálya Ózd Város Önkormányzatának (a továbbiakban:
Ajánlatkérő) a Kbt. hatálya alá tartozó árubeszerzéseire, szolgáltatás megrendeléseire, építési
beruházásaira, valamint építési és szolgáltatási koncesszióira (a továbbiakban együttesen:
közbeszerzés), továbbá tervpályázati eljárásaira terjed ki.
1.2. Az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal üzemeltetéséhez kapcsolódó közbeszerzésekre jelen
szabályzatot kell alkalmazni.
1.3. Eseti közbeszerzési szabályzat szerint kell eljárni az alábbi esetekben:
a)
b)

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

c)

4

1.4. Az eseti közbeszerzési szabályzatot a Polgármester hagyja jóvá.
2. Támogatással kapcsolatos szabályok
2.1. Abban az esetben, ha támogatásra irányuló igény kerül benyújtásra, az igény elbírálása előtt,
illetőleg a támogatási szerződés megkötése előtt a közbeszerzési eljárás megindítható,
azonban erre a körülményre az ajánlattevők figyelmét az eljárást megindító dokumentumban
fel kell hívni.
2.2. Abban az esetben, ha a támogatásra irányuló igény nem kerül elfogadásra, úgy a Kbt. erre
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
3. Éves összesített közbeszerzési terv
3.1. Ajánlatkérő éves költségvetésének elfogadását követően, legkésőbb a tárgyév március 31.
napjáig, a költségvetésben foglaltak figyelembe vételével, el kell készíteni az Ajánlatkérő
éves összesített közbeszerzési tervét. A tervet a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Osztályán belül működő Beruházási és Műszaki5 Csoport (a
továbbiakban: BCS) készíti elő és a Polgármester hagyja jóvá.
4
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Hatályon kívül helyezte: 146/2012. (X.2.) határozat
Módosította: 146/2012. (X.2.) határozat

3.2. Az éves összesített közbeszerzési tervben rögzíteni kell legalább az alábbiakat:
a)
b)
c)
d)
e)

a tervezett közbeszerzés tárgyát,
a tervezett eljárás típusát,
a közbeszerzés megkezdésének tervezett időpontját,
a közbeszerzés pénzügyi forrását,
a közbeszerzés becsült értékét (ÁFA nélkül).

3.3. A közbeszerzési eljárás az éves összesített közbeszerzési terv alapján - Ajánlatkérő által előre
nem látható okból előállt változás esetében a tervtől eltérően is - indítható. A tervben nem
szereplő, vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzés esetén a tervet az ilyen
igény, vagy változás felmerülésekor haladéktalanul módosítani kell, megjelölve a módosítás
indokát is.
3.4. A módosított közbeszerzési tervet a BCS készíti el és a Polgármester hagyja jóvá.
3.5. A közbeszerzési terv összeállításához felelős adatszolgáltatók a Polgármesteri Hivatal
szervezeti egységeinek vezetői, a tervezett vagy folyamatban lévő projektek kijelölt felelősei,
támogatásból megvalósuló beszerzések esetén a kijelölt projektmenedzser.
3.6. Az adatszolgáltatók felelnek:
a)

Azért, hogy az éves közbeszerzési terv összeállításához szükséges, 3.2. pont szerinti ismert
adatok legkésőbb az adott költségvetési év február 15-ig, a terv elkészítéséhez szükséges
részletezettségben a BCS részére átadásra kerüljenek.

b)

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

c)

Az adatszolgáltatásban foglalt tartalmak, így különösen a beszerzés tárgya és a becsült érték
megfelelőségéért, teljeskörűségéért.

3.7.

A közbeszerzési tervet és annak módosításait az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
A közzétételről a BCS gondoskodik. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő
évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.

3.8. A közbeszerzési tervet öt évig meg kell őrizni, a megőrzésről a BCS gondoskodik.
II.
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK
1. Beruházási és Műszaki6 Csoport
1.1. A közbeszerzési eljárás lefolytatása a BCS feladata.
1.2. Amennyiben a beszerzés tárgya szerinti, vagy egyéb a Kbt-ben definiált szakértelem hiánya
merül fel, a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály7 vezetőjének javaslatára a
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jegyző a BCS tagjait - eseti jelleggel - a hiányzó szakértelmet biztosító önkormányzati
munkatársakkal egészítheti ki. Ebben az esetben a BCS-be így bevont munkatárs a bevonása
szerinti eljárásokban az általa nyújtott szakértelem nyújtásával, teljes körűen osztozik a BCS
részére előírt feladatok elvégzésében, illetve felelősségi körök vállalásában. A szakértelem
BCS-n belüli biztosítása mellőzhető, amennyiben azt a Bírálóbizottság (a továbbiakban: BB)
tagja biztosítja az adott eljárás előkészítése és lebonyolítása során.
1.3. A BCS feladata:
a) A beszerzés tárgyának, értékének, sajátosságának és egyéb, az eljárást befolyásoló
körülményeknek a figyelembe vételével javaslatot tesz az alkalmazni kívánt
közbeszerzési eljárás fajtájára.
b) A konkrét eljárás előkészítése során a részvételi/ajánlati felhívás tervezete és az ahhoz
kapcsolódó dokumentáció összeállítása, a BB-vel együttműködve.
c) Az ajánlati (részvételi) felhívás közzététele/megküldése előtt ellenjegyezteti a felhívást
pénzügyi szempontból a BB pénzügyi, műszaki szempontból a BB műszaki
szakértelemmel rendelkező tagjával.8
d) A BB jóváhagyását követően intézkedik a hirdetmények közzétételéről, megküldéséről,
e) A dokumentációt az ajánlattevők rendelkezésre bocsátja.
f) A dokumentáció módosítása esetén gondoskodik annak közzétételéről.
g) Az ajánlatok elkészítése érdekében írásban feltett kérdésekre, az érintett szakterülettel
folytatott egyeztetést követően megküldi a válaszokat.
h) Előkészíti az ajánlatok értékelését és közbeszerzési szakmai segítséget nyújt a BB
munkájához.
i) Az ajánlatok elbírálását követően a nyertes ajánlattevővel való kapcsolatfelvétel, a
szerződések előkészítése, hiányzó dokumentumok, igazolások bekérése, a szerződés
közzététele.
j) A szerződések teljesítését/ részteljesítését követően a kifizetések előkészítése.
k) A szerződések teljesítése, részteljesítése, módosítása esetén a közbeszerzési
hirdetmények és tájékoztatók megjelentetése.
2. Megbízott szakértő
2.1. A közbeszerzési eljárásba a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplő
hivatalos közbeszerzési tanácsadót és/vagy egyéb szakértőt (továbbiakban: megbízott szakértő)
lehet bevonni. A megbízott szakértő feladatát szerződésben egyértelműen rögzíteni kell. A
megbízott szakértő és a BCS az eljárás alatt egymás folyamatos tájékoztatására köteles. A
kapcsolattartásról a megbízott szakértővel kötött szerződésben rendelkezni kell.
2.2. Megbízott szakértő igénybevétele esetében a BCS feladatait a megbízott szakértő látja el, a
BCS feladata ebben az esetben a kapcsolattartás, a dokumentációk egyeztetése.
2.3. Építési beruházás tárgyú közbeszerzés esetében - amennyiben a projektben nem kötelező a
műszaki ellenőr részvétele, vagy a műszaki ellenőr még nem került kiválasztásra - a beruházás
műszaki felügyeletét és a megrendelő képviseletét a BB műszaki szakértelemmel rendelkező
tagja látja el.9
3. Közbeszerzési Bírálóbizottság

8
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3.1. Az ajánlati/részvételi felhívás tervezett feltételeinek10 jóváhagyása, továbbá az ajánlatok
elbírálása a BB feladata.
3.2. 11A BB állandó tagjai:
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke
Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság Elnöke
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke
Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság Elnöke
Jegyző
Aljegyző
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője
Ózdinvest Önkormányzati Vagyonkezelő és Beruházásszervező Kft ügyvezetője12
A BB állandó tagja továbbá két fő, a Képviselő-testület egyedi határozatával
megválasztott önkormányzati képviselő.

3.3. A BB beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező eseti tagját a BB Elnöke bízza meg
az eljárásban részvételre. Az eljárásba így bevont megbízott BB tag a bevonása szerinti
eljárásokban az általa nyújtott szakértelem nyújtásával, teljes körűen osztozik a BB részére
előírt feladatok elvégzésében, illetve felelősségi körök vállalásában. A megbízott tag
részvétele mellőzhető, amennyiben a szakértelmet a BB egy állandó tagja biztosítja az adott
eljárás előkészítése és lebonyolítása során.
3.4. A BB tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ. A BB akkor határozatképes, ha tagjainak
többsége jelen van. A döntéseket egyszerű szótöbbséggel hozzák, szavazategyenlőség esetén
az Elnök szavazata dönt.
3.5. A BB munkáját ülésein végzi, melyről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell
a BB írásbeli szakvéleményét és a tagok indokolással ellátott bírálati lapjait, valamint a
döntéshozatali záradékot.
3.6. A BB ülésén a BCS egy tagja és a megbízott szakértő konzultációs jelleggel, szavazati jog
nélkül részt vesz és ellátja az adminisztratív feladatokat.
3.7. A BB ülését összehívó meghívót elektronikus úton kell kiküldeni úgy, hogy azt a meghívottak
az ülés előtt legalább 3 munkanappal megkapják. A meghívó rendkívüli esetben 2
munkanappal az ülést megelőzően is kiküldhető, ebben az esetben a bizottsági tagokat
telefonon is értesíteni kell.13
3.8. Európai Uniós támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások esetében a BB összetételére
az irányadó külön jogszabály rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni kell.
3.9. A BB állandó tagjait havi tiszteletdíj illeti meg, melynek mértéke a köztisztviselői
illetményalap 2,5-szerese. A Döntéshozó díjazás szempontjából az állandó BB tagokkal egy
elbírálás alá esik.
4. Szakmai zsűri14
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4.1. Amennyiben Ózd Város Önkormányzata közbeszerzési eljárásaiban az összességében
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása érdekében szakmai bírálati részszempontot is alkalmazni
kíván, a részszempontot a polgármester döntése alapján szakmai zsűri is értékelheti. A zsűri
tagjait a Polgármester írásban kéri fel.
4.2. A zsűri szakmai bírálatának módszerét az ajánlati dokumentációnak részletesen kell
tartalmaznia.
4.3. A zsűri ülését a Polgármester hívja össze, legkésőbb a BB értékelő ülésének időpontját
megelőző harmadik munkanapra. Az ülésről jegyzőkönyv készül.
4.4. A zsűri tagjai az értékelés során bírálati lapot kötelesek kitölteni, ezen szövegesen és
számszerűsítve is értékelniük kell az adott ajánlatot. Amennyiben az ajánlatok értékelése
sorbarendezés vagy pontkiosztás módszerével történik, a zsűrinek a bírálati lapon indokolnia
kell, hogy az adott ajánlat miért azt a helyet foglalja el a kialakított sorrendben. A bírálati lapok
a jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezik.
4.5. A zsűri az értékelő ülésen kialakított javaslatát írásban terjeszti a BB elé.
4.6. Az adott résszempont végleges pontszáma a zsűri által kialakított pontszám, ezt veszi
figyelembe a BB az ajánlat értékelésénél. A BB - amennyiben nem látja megalapozottnak a
szakmai zsűri írásbeli véleményét - további indokolást, illetőleg a javasolt sorrend
felülvizsgálatát kérheti a zsűritől. A BB a szakmai zsűri által végső javaslatként megadott
sorrendet megvitatja, és dönt annak elfogadásáról.
5. Döntéshozó15
5.1. Az eljárás eredményéről illetve eredménytelenségéről, a nyertes ajánlattevő személyéről a
Polgármester dönt.
5.2. A BB döntési javaslatát a BB Elnöke terjeszti a Döntéshozó elé.
III.
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSANAK SZABÁLYAI
1. A közbeszerzési eljárás előkészítése
1.1. A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok
értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az
eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek megfelelő - a közbeszerzés tárgya szerinti,
közbeszerzési, jogi és pénzügyi - szakértelemmel kell rendelkezniük.
1.2. A részvételi / ajánlati felhívás tervezeteket és a dokumentáció tervezett feltételeit a BCS
készíti elő. Támogatásból megvalósuló beszerzések esetén a kijelölt projektmenedzser a
pályázattal való megfelelés szempontjából véleményezi a tervezeteket. A részvételi / ajánlati
felhívás tervezett feltételeit a BB hagyja jóvá.16
1.3. Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetében az ajánlattételre felhívni kívánt
szervezetekről, személyekről a BB javaslatára a Polgármester dönt.
15
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1.4. Ha a részvételi / ajánlati határidő letelte előtt a felhívás vagy a dokumentáció érdemi
módosítása, hiánypótlása válik szükségessé, a BCS által előkészített módosított hirdetményt
a BB hagyja jóvá.
2.

Az ajánlatok felbontása

2.1. Az ajánlatok felbontásával kapcsolatos feladatok ellátását a BCS végzi. Feladata és
felelőssége a részvételi jelentkezések és az ajánlatok felbontása, és azok jogszabály szerinti
tartalmának a bontási eljáráson történő ismertetése.
2.2. A BCS feladata a bontási eljárás, illetve a bontási eljáráson elhangzottak jegyzőkönyvezése,
továbbá a jegyzőkönyvnek a Kbt-ben előírt határidőn belül valamennyi részvételre jelentkező
és ajánlattevő részére történő kézbesítése.
2.3. Megbízott szakértő igénybevétele esetében lehetőség van az ajánlatok megbízott szakértő
székhelyén történő felbontására. Ebben az esetben a 2.1. és a 2.2. pontban ismertetett
feladatok és az azokból eredő felelősség a megbízott szakértőt terhelik.
3.

A részvételi jelentkezések/ajánlatok értékelése

3.1.

A részvételi jelentkezések/ajánlatok értékelésének keretében a BCS a BB-vel
együttműködve elvégzi a részvételi jelentkezések/ajánlatok tartalmi és formai ellenőrzését,
továbbá annak vizsgálatát, hogy azok megfelelnek-e a felhívásban, a dokumentációban és a
jogszabályban meghatározott feltételeknek.

3.2.

A BCS a felhívásban foglaltak alapján, valamennyi részvételre jelentkező/ajánlattevő
számára azonos feltételekkel - a Kbt. rendelkezései szerint - gondoskodik a hiánypótlási
felhívás összeállításáról, és annak megküldéséről.

3.3.

A BCS a BB-vel együttműködve gondoskodik a hiánypótlási felhívás alapján beérkezett
iratok, dokumentumok tartalmi, formai ellenőrzéséről.

3.4.

A BCS elvégzi a részvételre jelentkező/ajánlattevő felé a Kbt. rendelkezései szerinti további
tisztázó levelezést különösen az alábbi esetekben (amennyiben ez a bírálat során
szükségessé válik):

a)
b)
c)
d)

nem egyértelmű kijelentésekre való rákérdezés
irreális ajánlati elemre való rákérdezés
számítási hibák javítása
formai hibák ajánlatkérő általi javítása

3.5.

Tárgyalásos eljárás esetén a tárgyaláson kötelezően részt vesz a BB elnöke, pénzügyi,
műszaki és közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tagja. A tárgyaláson a polgármester,
a BB tagjai és a projektmenedzser részt vehetnek.17 A tárgyalás levezetéséről a BCS
gondoskodik. A tárgyalás során elhangzottakról a BCS jegyzőkönyvet állít ki.

3.6.

A BB a részvételi jelentkezésekről és ajánlatokról - a BCS bevonásával – részletes
összefoglaló értékelő anyagot készít, amely tartalmazza a Döntéshozó részére a döntési
javaslatot.
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3.7.

Ha a felhívásban előírt időpontra a részvételi jelentkezéseket, illetve ajánlatokat elbírálni
nem lehet, a rendelkezésre álló határidő egy alkalommal meghosszabbítható18.

3.8.

Az elbírálási határidő meghosszabbításáról és annak indokairól szóló tájékoztatás
megküldéséről, továbbá ha szükséges, az ajánlattevők ajánlati kötöttsége fenntartására
vonatkozó nyilatkozatának bekéréséről a BCS gondoskodik.

4. Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről
4.1.

A BCS köteles a részvételre jelentkezőt/ajánlattevőt írásban tájékoztatni a részvételi
szakasz/eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, a részvételre
jelentkező/ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának
megállapításáról, a részvételi jelentkezés/ ajánlat egyéb okból történt érvénytelenné
nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető
leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.

4.2.

A BCS a részvételi jelentkezések/ajánlatok elbírálásának befejezésekor a 4.1. szerinti
tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden részvételre jelentkező/ajánlattevő részére
egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.

5.

Iratbetekintés biztosítása, előzetes vitarendezés

5.1. Amennyiben valamely részvételre jelentkező/ajánlattevő iratbetekintést vagy előzetes
vitarendezést kezdeményez, a Településfejlesztési-és Vagyongazdálkodási19 Osztály
vezetője a kezdeményező irat beérkezését követően azonnal rendelkezik a folyamatban részt
vevő munkatársak személyéről és az iratbetekintés biztosítása / előzetes vitarendezés
körülményeiről.
5.2. Amennyiben az iratbetekintéssel / előzetes vitarendezéssel érintett eljárásban külső szakértő
került bevonásra, az előző pont szerinti feladat a külső szakértőhöz delegálható.
5.3. Amennyiben az iratbetekintés/ előzetes vitarendezés a közbeszerzési eljárás feltételei vagy
eredménye módosítására vonatkozó következményeket von maga után, a döntéshozatali
folyamatban részt vevőknek a rendelkezésre álló időtartamokra tekintettel rendkívüli
sürgősséggel kell ellátnia feladatait, meghoznia döntéseit.
6.

Szerződéskötés és a szerződés módosítása

6.1. A közbeszerzési szerződés tervezett feltételeit/szerződéstervezetet a BCS készíti elő. A
közbeszerzési szerződést a polgármester írja alá.
6.2. Eredményes közbeszerzési eljárás esetén a közbeszerzési szerződés megkötésére a Kbt.
előírásai szerint – a Döntéshozó eljárást lezáró döntésének megfelelően – kerülhet sor.
6.3. A közbeszerzési szerződés módosítása kizárólag a Kbt. 132.§-ában meghatározott okból
kezdeményezhető a BCS-nél. A közbeszerzési szerződés módosításának előkészítése a BCS
feladata.
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6.4.

Amennyiben közbeszerzési szerződés módosítására / teljesülésére / részteljesülésére kerül
sor, a projektmenedzser, annak hiányában az Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal illetékes
szervezeti egysége a dokumentumok egy másolati példányát haladéktalanul megküldi a BCS
részére, mely gondoskodik annak Kbt.-ben előírtak szerinti hirdetményi megjelentetéséről. 20

7.

A közbeszerzési eljárás nyilvánossága
A Kbt. 31.§ szerinti adatoknak az Önkormányzat honlapján határidőben történő
közzétételéről a BCS gondoskodik.
IV.
A KÖZBESZERZÉSSEKKEL KAPCSOLATOS FELADATOK,
FELELŐSSÉGI REND

1.

Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekkel, szervezetekkel
kapcsolatos szabályok

1.1. Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személynek, szervezetnek a
közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában, illetve annak belső ellenőrzésében
való részvétele előtt összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kell kitöltenie.
1.2. Az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatokat az adott közbeszerzés iratainak
dokumentumaival együtt kell nyilvántartani.
2.

A jogorvoslati eljárással kapcsolatos feladatok

2.1. Az Önkormányzat közbeszerzési eljárásait érintő, a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt
indult jogorvoslati eljárásról a jegyző legkésőbb a tudomásra jutástól számított 3 munkanapon
belül köteles a polgármestert tájékoztatni.
2.2. Megbízott szakértő igénybevétele esetén az eljárással szemben indított közbeszerzési
döntőbizottsági, illetőleg bírósági eljárásban az Ajánlatkérő képviselete a megbízott szakértő
feladata, egyéb esetben az önkormányzat jogi képviseletéről az adott eljárásban a jegyző
javaslatára a polgármester dönt.
3.

A közbeszerzési eljárások dokumentálása

3.1.

A közbeszerzési eljárásokat azok előkészítésétől az eljárás alapján megkötött szerződés
teljesítéséig írásban dokumentálni kell. Az eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a
szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás
lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Az
iratok megőrzésért a BCS felelős.

3.2.

Az eljárások lefolytatásával kapcsolatban felmerülő valamennyi adminisztrációs
kötelezettség a BCS-t, megbízott szakértő igénybevétele esetében a megbízott szakértőt
terheli.

4.

A közbeszerzési eljárások felelősségi rendje
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4.1. A Döntéshozó felel minden, a közbeszerzési eljárás folyamán hozott, eljárást lezáró, illetve
részvételi szakaszt lezáró döntésért.
4.2. A BB tagjai együttesen felelnek az önkormányzat jelen szabályzatban foglalt feladatának, e
szabályzatnak, valamint a Kbt-nek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő teljesítéséért,
valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges, továbbá a közbeszerzési eljárás
alapján megkötött szerződés törvényességéért.
4.3. A BB tagjai együttesen felelnek az egyetértő szavazatukkal támogatott bizottsági javaslatért.
4.4.

Megbízott szakértő felkérése esetén a szakértő, illetve az általa témafelelősként kijelölt
személy felel az általa adott javaslatért és az eljárás Kbt. szerinti lefolytatásáért.

4.5. A megbízott szakértő felel minden olyan neki felróható intézkedésért, mulasztásért, illetve az
abból származó kár, költség, bírság megfizetéséért, amely a jogszabályi előírások be nem
tartása folytán keletkezik.
4.6. A közbeszerzési szabályzatban foglaltak megsértése esetén a felelősség megállapítása csak
felróhatóságon alapulhat.
4.7. Amennyiben a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottsága a felelősségi rend
alapján konkrét személlyel szemben – kivéve a 4.8. pontban megjelölteket – bírság
kiszabásáról intézkedik, a bírság megfizetését az önkormányzat átvállalja. Ha a felróható
magatartás egyben kártérítési vagy fegyelmi felelősséget alapoz meg, úgy ezen eljárások
lefolytatásától nem lehet eltekinteni.
4.8. A közbeszerzési eljárás során közreműködő megbízott szakértő az általa konkrét közbeszerzési
eljárásban okozott károkért a polgári jog szabályai alapján felel. Erre vonatkozóan a
megbízott szakértővel a feladat ellátására kötött szerződésben rendelkezni kell.
5. Belső ellenőrzés
5.1. A közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának és dokumentálásának – a Kbt. és
jelen Közbeszerzési Szabályzat szerinti – szabályszerűségét a belső ellenőrzés rendszerében
kell ellenőrizni.
5.2. A lefolytatott közbeszerzési eljárásokat a belső ellenőrzés keretében évente tételesen
ellenőrizni kell, amely kiterjed az eljárások szabályszerűségének vizsgálata mellett az
elbírálás szempontjainak kiválasztására és azok érvényesítésére, valamint a szerződések
megkötésére, módosítására és teljesítésére.
5.3. A polgármester a belső ellenőrzés megállapításait figyelembe véve minden év június 30-ig
tájékoztatja a képviselő-testületet a megelőző év közbeszerzési eljárásairól.
V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.

Ez a Szabályzat 2012. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit - a 2. pontban foglalt
eltéréssel - a hatályba lépése után megkezdett közbeszerzésekre, valamint az annak alapján
megkötött közbeszerzési szerződésekre és jogorvoslati eljárásokra kell alkalmazni.

2.

A Bírálóbizottságra, valamint a Döntéshozóra vonatkozó rendelkezéseket a folyamatban lévő
közbeszerzésekben is alkalmazni kell.

Záradék:
Jelen Szabályzat egységes szerkezetben tartalmazza Ózd Város Önkormányzata Képviselőtestülete 319/2011. (XII.22.) határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzatának
szövegét, és annak 146/2012. (X.2.) és 236/2013. (IX.26.) határozatokkal elfogadott
módosításait.

Ózd, 2013. szeptember 26.

Fürjes Pál
polgármester

Dr. Almási Csaba
jegyző

1. sz. függelék
Bírálóbizottság közbeszerzés tárgya szerinti
szakértelemmel rendelkező tagjának megbízása

(közbeszerzés tárgya)

1. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 22. § (3) bekezdésében foglaltakra
hivatkozva, Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának II.3.3. pontja alapján az
Önkormányzat fenti tárgyú közbeszerzési eljárásában megbízom az alábbi személyt, hogy az
eljárásban a Bírálóbizottság közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagjaként
részt vegyen:
Név: ..................................................................................
Lakcím: .............................................................................
2. Megbízott a megbízást elfogadja.
3. A megbízás az eljárás lezárásáig tart.
4. Megbízott a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény, valamint Ózd Város
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának alapján jogosult és köteles eljárni.

Kelt:

.............................................
Bírálóbizottság Elnöke
(Megbízó)

.............................................
Bírálóbizottsági tag
(Megbízott)

2. sz. függelék
Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat

(közbeszerzés tárgya)

Alulírott
Név: ..................................................................................
Lakcím: .............................................................................
Ózd Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő fenti tárgyú közbeszerzési eljárásával
kapcsolatban, mint az eljárás előkészítésébe/eljárásba bevont személy kijelentem, hogy velem
szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (Kbt.) meghatározott
összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
Kbt. 24.§
(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az
ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos
gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő
gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.
(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre
jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az
ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont
személy vagy szervezet, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét
eredményezheti.
Egyúttal kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott információkat
kizárólag az eljárásban használom fel, és a tudomásomra jutott üzleti titkot megőrzöm.

Kelt:
.............................................
aláírás

3. sz. függelék
Bírálóbizottsági jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemei
(értékelő ülés)

I. Alapvető információk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ajánlatkérő megnevezése
A közbeszerzés tárgya
A Bírálóbizottság ülésének helye
A Bírálóbizottság ülésének ideje
Az eljárás megindítására vonatkozó információ
A jegyzőkönyv felvételekor jelenlévő személyek
Ajánlattevők megnevezése
A közbeszerzési eljárás cselekményeire vonatkozó információk (különösen: ajánlatok
bontása, hiánypótlás, előzetes vitarendezés, iratbetekintés, irreálisan ajánlati elemre történő
rákérdezés)
II. Eljárási döntésre irányuló javaslatok

1. A Bírálóbizottság érvényességre és alkalmasságra vonatkozó javaslatai.
2. A Bírálóbizottság érvénytelenségre vonatkozó javaslatai és az érvénytelenség Kbt. 74.§

szerinti indokolása.

III. Érdemi döntésre irányuló javaslatok
1. Az eljárás eredményes. Az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők közül a legalacsonyabb

összegű ellenszolgáltatást tartalmazó / összességében legelőnyösebb ajánlatot adta (az
eljárás nyertese):
………………………………………………………
2. Következő legkedvezőbb ajánlatot tevő (adott esetben)

vagy:

Az eljárás a Kbt. 76.§ …….. pontja alapján eredménytelen.

Kelt:

.............................................
Jegyzőkönyvvezető

.............................................
Bírálóbizottság Elnöke

4. sz. függelék
….. sz. Bírálati lap /minta/
(a bírálati lapok a bírálóbizottsági jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezik)

Bírálóbizottság tagja:
1.
2.
3.
4.
5.

Ajánlatkérő megnevezése
A közbeszerzés tárgya
Az eljárás megindítására vonatkozó információ
Ajánlattevők megnevezése
Bírálati szempont meghatározása

6. A Bírálóbizottság tagjának – az értékelési javaslatban foglaltak megismerését követő –

javaslata az ajánlattevők ajánlatainak érvényességére vonatkozóan (X-el jelölve):
Ajánlattevő

Érvényes

Érvénytelen

Indokolás:
............................................................................................................................................
7. Érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők ajánlatainak ismertetése:

Ajánlat 1.
Ajánlattevő neve
Ajánlattevő székhelye
Az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei
Ajánlat 2.
Ajánlattevő neve
Ajánlattevő székhelye
Az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei
Ajánlat 3.
Ajánlattevő neve
Ajánlattevő székhelye
Az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei
8. A Bírálóbizottság tagjának – az értékelési javaslatban foglaltak megismerését követő –

javaslata az eljárás eredményére vonatkozóan:
............................................................................................................................................
Indokolás:
............................................................................................................................................

5. sz. függelék
Döntéshozatali záradék (minta)
(a döntéshozatali záradék a bírálóbizottsági jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi)

1.) Ajánlatkérő megnevezése:
2.) A közbeszerzés tárgya:
3.) Bírálóbizottság elnöke a bírálóbizottsági jegyzőkönyvben meghatározott eljárási és érdemi
döntési javaslatoknak megfelelően előterjeszti Döntéshozónak, hogy a közbeszerzési
eljárásban a bírálóbizottsági jegyzőkönyvvel azonos tartalmú döntést hozzon.
4.) Döntéshozó indítványozza a bírálóbizottsági jegyzőkönyvben javasoltakkal azonos
tartalmú eredmény kihirdetését.
5.) Az eljárást lezáró döntés:
5.1. A közbeszerzési eljárás eredményes, az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők közül a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást/ összességében legelőnyösebb ajánlatot tartalmazó
ajánlatot tevő ajánlattevő, azaz jelen közbeszerzési eljárás nyertese:
5.2. Következő legkedvezőbb ajánlatot tevő (adott esetben) ……………….

vagy

Az eljárás a Kbt. 76. § …….. pontja alapján eredménytelen.
Kelt:
______________________________
Döntéshozó
-.-.-

19.) napirend
Javaslat önkormányzati bizottság nem képviselő tagjának visszahívására és új bizottsági
tag megválasztására
Fürjes Pál előterjesztő közli, az előterjesztés tartalmazza a visszahívás törvényi hátterét,
amelyhez hozzáteszi, hogy a külső bizottsági tag - munkájából kifolyólag - elkerült a térségből,
ami indokolttá tette a váltást. Mindezek ismeretében javasolja önkormányzati bizottság
tagjának megválasztani Kissné Csutorás Erzsébetet, aki magán jellegű elfoglaltságára
hivatkozva jelenleg nem tartózkodik a helyiségben, de megérkezése esetén sor fog kerülni az
eskütételére, ellenkező esetben a rendkívüli testületi ülésen teszi azt majd le.

Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke tájékoztat, hogy a bizottság
az előterjesztést megtárgyalta, és egyhangúlag támogatja az elfogadását.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, mivel az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz,
elsőként szavazzanak a nem képviselő tag visszahívásról.
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
237/2013.(IX.26.) határozata
önkormányzati bizottság nem képviselő tagjának visszahívásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX..
törvény 58. § (1) bekezdése alapján Fodor Lászlót (3600 Ózd, Damjanich út 258.), az
Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság nem képviselő tagját 2013. szeptember
30-i hatállyal visszahívja.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.

-.-.Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak az új bizottsági tag megválasztásáról.
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
238/2013.(IX.26.) határozata
önkormányzati bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 58.§ (1) bekezdése alapján 2013. október 1. napjától az Egészségügyi, Szociális és
Esélyegyenlőségi Bizottság nem képviselő tagjává Kissné Csutorás Erzsébet 3600 Ózd, Zalai
út 25. szám alatti lakost megválasztja.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. október 1.
-.-.Obbágy Csaba alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek.

20.) napirend
Javaslat az önkormányzati tulajdonú Ózd, Akna út 9/1. és Ózd, Akna út 9/5. szám alatti
ingatlanokra felmerült vételi kérelem elbírálására
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a következő két előterjesztésre
vonatkozóan is elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az anyagokat és az abban szereplő
ingatlanok értékesítését egyhangúlag javasolta a testületnek elfogadásra. Kiegészítésként
elmondja, hogy az előkészítő munka során egyeztetések történtek az önkormányzati bérlakások
kezelőjével is, aki szintén javasolja az értékesítést, mert a lakások jelenlegi állapota gazdasági
szempontból nem indokolja a megtartásukat, hiszen nagy költséggel járna a felújításuk.
Hozzáteszi, a mostani bérlők részéről számos esetben nem származott bevétel, csak kiadás, így
mindenképpen az értékesítést tartják elfogadhatónak.
Fürjes Pál levezető elnök kéri, mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, szavazzanak a
határozati javaslat „A” változatának elfogadásáról.
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
239/2013. (IX. 26.) határozata

az önkormányzati tulajdonú Ózd, Akna út 9/1 és Ózd, Akna út 9/5 szám alatti
ingatlanokra felmerült vételi kérelem elbírálásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi döntést hozta:
1.) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában álló, természetben Ózd, Akna út
9/1. és Ózd, Akna út 9/5. szám alatt nyilvántartott, ózdi belterületi 18759 hrsz-ú,
lakóház megnevezésű ingatlan 170/316 eszmei tulajdoni hányadának értékesítését
100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint vételáron Budai László 3600 Ózd, Akna út 9/3.
szám alatti lakos részére jóváhagyja a következő feltételekkel:
a.A vevő az ingatlan vételárát egy összegben a közös tulajdont megszüntető
szerződés aláírásával egyidejűleg köteles megfizetni az Önkormányzat részére.
b.A vétellel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
c.A közös tulajdont megszüntető szerződést legkésőbb 2013. október 31. napjáig
meg kell kötni. Az Önkormányzat ezen időpontig tartja fenn ajánlatát.
2.) A Képviselő-testület az adásvételi szerződések és a kapcsolódó okiratok aláírására a
Polgármestert hatalmazza fel.
Felelős: a közös tulajdont megszüntető szerződés, okiratok előkészítéséért:
Jogtanácsos
a közös tulajdont megszüntető szerződés, okiratok aláírásáért:
Polgármester
Határidő:
2013. október 31.
3.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 114/2013. (IV.24.) határozat 2.)
pontját hatályon kívül helyezi.
-.-.-

21.) napirend
Javaslat az önkormányzati tulajdonú Ózd, Akna út 7/8. és Ózd, Akna út 7/9. szám alatti
ingatlanokra felmerült vételi kérelem elbírálására
Fürjes Pál levezető elnök kéri, mivel nincs észrevétel, hozzászólás, szavazzanak a határozati
javaslat „A” változatának elfogadásáról.
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
240/2013. (IX. 26.) határozata

az önkormányzati tulajdonú Ózd, Akna út 7/8. és Ózd, Akna út 7/9. szám alatti
ingatlanokra felmerült vételi kérelem elbírálásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi döntést hozta:
1.) A Képviselő-testület az Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában álló, a
természetben Ózd, Akna út 7/8. és Ózd, Akna út 7/9. szám alatt nyilvántartott, ózdi
belterületi 18758 hrsz-ú, lakóház megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának
értékesítését 110.000,- Ft, azaz Egyzáztízezer forint vételáron Budai Béla 3600 Ózd,
Akna út 7/8.-7/9. szám alatti lakos vevő részére jóváhagyja a következő feltételekkel:
a.,A vevő az ingatlan vételárát egy összegben az adásvételi szerződés aláírásával
egyidejűleg köteles megfizetni az Önkormányzat részére.
b.,A vétellel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
c.,Az adásvételi szerződést legkésőbb 2013. október 31. napjáig meg kell kötni.
Az Önkormányzat ezen időpontig tartja fenn ajánlatát.
2.) A Képviselő-testület az adásvételi szerződések és a kapcsolódó okiratok aláírására a
Polgármestert hatalmazza fel.
Felelős: az adásvételi szerződés, okiratok előkészítéséért:
Jogtanácsos
az adásvételi szerződés, okiratok aláírásáért:
Polgármester
Határidő:
2013. október 31.
-.-.22.) napirend
Javaslat önkormányzati tulajdonú, Ózd, Bánszállás telep 33. fsz. 2. szám alatti
ingatlanra vonatkozó vételi kérelem elbírálására
Fürjes Pál levezető elnök kéri, mivel nincs észrevétel, hozzászólás, szavazzanak a határozati
javaslat „A” változatának elfogadásáról.
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
241/2013. (IX.26.) határozata
önkormányzati tulajdonú, Ózd, Bánszállás telep 33. fsz. 2. szám alatti ingatlanra
vonatkozó vételi kérelem elbírálásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló
3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület az Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, természetben
Ózd, Bánszállás telep 33. fsz. 2. szám alatti, ózdi belterületi 10059/4/A/2 hrsz-ú lakást
értékesíti 30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint vételáron Márton Lászlóné 3600 Ózd,
Bánszállás telep 33. szám alatti lakos részére a következő feltételekkel:
a) A vevő az ingatlan teljes vételárát, azaz 30.000,- Ft-ot a szerződés aláírásával
egyidejűleg köteles megfizetni az Önkormányzat részére.
b) A vétellel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
c) Az adásvételi szerződést legkésőbb 2013. november 29. napjáig meg kell kötni. Az
Önkormányzat ezen határidőig tartja fenn ajánlatát.
Felelős:
a szerződés előkészítéséért:Jogtanácsos
a szerződés aláírásáért:Polgármester
-.-.A Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja tovább munkáját.
Oroszné Mák Erika, Kovács-Hagyó Zoltán, Sóskútiné Újpál Melinda elhagyja a termet.
-.-.Dr. Mészáros Miklós a továbbiakban a Képviselő-testület munkájában egyéb elfoglaltsága
miatt nem vesz részt.
-.-.24.) napirend
Javaslat a sporttartalék keretből történő támogatás jóváhagyására
Galanics Ferenc az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondja, a bizottság a
beérkezett 5 kérelem közül négy kérelmet támogatásra méltónak talált, ezért 8 igen szavazattal
támogatta az elfogadásukat. Elsőként az új sportküzdőtér kialakítását kéri támogatni 200.000,Ft összeggel, ami egy szabadtéri salakos felületű multifunkcionális pályát fog jelenteni a
Stadion területén. Az ezzel járó munkálatokat a VSI fogja elvégezni. Kéri továbbá az Ózdi
Teknőc Futó Club kérését is támogatni 30.000,- Ft-tal, hiszen a bizottság Nagy Róbertet eddigi
eredményei alapján érdemesnek ítélte a nemzetközi versenyen való részvételre. A
Hódoscsépányi Sportegyesület eszközpótlására irányuló kérelmét 50.000,- Ft összeggel
szeretnék támogatni. Támogathatónak találták az Ózdi Kohász öregfiúk kézilabda tornán való
részvételét is, hiszen úgy gondolják, hogy nemcsak a fiatalokat kell segíteni, hanem azokat is,
akikre egykor büszke volt a város. A Judo Szakosztály pedig a válogató versenyen szeretne
részt venni, ahol egy eredményes szereplés után lehetőség lenne az EB-re kijutni.

Fürjes Pál levezető elnök megjegyzi, a határozati javaslatokról külön-külön kell szavazni.
Ennek ismeretében kéri, elsőként szavazzanak az új sportküzdőtér kialakításának 200.000,- Ft
összegű támogatásáról szóló határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő–testületének
243/2013. (IX. 26.) határozata
a sporttartalék keretből történő támogatás jóváhagyásáról
(Ózdi Sportszervező Iroda –
Új sportküzdőtér kialakítása)
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő–testület jóváhagyja:
Az Ózdi Sportszervező Iroda 2013. évi sporttartalék keretből történő 200.000,- Ft –os
támogatását.
Felelős:
Határidő:

Pénzügyi Osztály Vezetője
támogatási megállapodás megkötését követően
-.-,-

Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak az Ózdi Teknőc Futó Club 30.000,- Ft összegű
támogatásáról.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő–testületének
244/2013. (IX.26) határozata
a sporttartalék keretből történő támogatás jóváhagyásáról
(Ózdi Teknőc Futó Club –
Versenyző világbajnokságon
való részvétele)
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő–testület jóváhagyja:
Az Ózdi Teknőc Futó Club 2013. évi sporttartalék keretből történő 30.000,- Ft –os
támogatását.
Felelős:
Határidő:

Pénzügyi Osztály Vezetője
támogatási megállapodás megkötését követően

Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a Hódoscsépányi Sport Egyesület eszközpótlásáról
szóló határozati javaslat „B” változatának elfogadásáról, mivel ilyen jellegű támogatást az
államháztartáson kívüli szervezetek támogatásánál már jóváhagytak.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő–testületének
245/2013. (IX.26) határozata
a sporttartalék keretből történő támogatás elutasításáról
(Hódoscsépányi Sport Egyesület – Eszközpótlás)
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő–testület a Hódoscsépányi Sport Egyesület kérelmét nem támogatja.
Felelős/kiértesítésért:
Határidő

Humánerőforrás és Képviselő–testületi Osztály
Vezetője
döntést követően azonnal
-.-.-

Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak az Ózdi Kohász Öregfiúk Kézilabda Torna
debreceni fordulójának 40.000,- Ft összegű támogatásáról szóló határozati javaslat
elfogadásáról.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

Ózd Város Önkormányzata Képviselő–testületének
246/2013. (IX.26) határozata
a sporttartalék keretből történő támogatás jóváhagyásáról
(Ózdi Sportszervező Iroda – Ózdi Kohász Öregfiúk Kézilabda Torna
Debreceni forduló )
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő–testület jóváhagyja:
Az Ózdi Sportszervező Iroda 2013. évi sporttartalék keretből történő 40.000,- Ft –os
támogatását.
Felelős:
Határidő:

Pénzügyi Osztály Vezetője
támogatási megállapodás megkötését követően

-.-.-

Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a Judo Szakosztály válogató versenyen való
részvétel 40.000,- Ft összegű támogatásáról szóló határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő–testületének
247/2013. (IX.26) határozata
a sporttartalék keretből történő támogatás jóváhagyásáról
(Ózd Városi Sport Egyesület Judo Szakosztálya – Válogató versenyen
való részvétel)
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő–testület jóváhagyja:
Az Ózd Városi Sport Egyesület Judo Szakosztálya 2013. évi sporttartalék keretből
történő 40.000,- Ft –os támogatását.
Felelős:
Határidő:

Pénzügyi Osztály Vezetője
támogatási megállapodás megkötését követően

25.) napirend
Javaslat kulturális célokra történő támogatás jóváhagyására
Galanics Ferenc az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondja, a bizottság
megtárgyalta a beérkezett kérelmeket és Gál Zoltán verses kötetének megjelentetéséhez
25.000,- Ft összeggel szeretne hozzájárulni, az Ózd Városi Tűzoltó Egyesület Fúvószenekara
ünnepi koncertjét pedig 50.000,- Ft összeggel kívánják támogatni.
Fürjes Pál levezető elnök kéri, elsőként szavazzanak Gál Zoltán könyvének megjelentetését
25.000,- Ft összeggel támogató határozati javaslat elfogadásáról.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő–testületének
248/2013. (IX. 26.) határozata
Kulturális célokra történő támogatás jóváhagyásáról
(Ózdi Művelődési Intézmények – Gál Zoltán könyvének megjelentetése)
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő – testület jóváhagyja:

Az Ózdi Művelődési Intézmények 2013. évi kulturális feladatokra jóváhagyott
előirányzatból történő 25.000,- Ft–os támogatását.
Felelős:
Határidő:

Pénzügyi Osztály Vezetője
támogatási megállapodás megkötését követően
-.-.-

Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak az Ózd Városi Tűzoltó Egyesület ünnepi
koncertjéről szóló határozati javaslat „B” változatának elfogadásáról, mivel ez a rendezvény a
„Javaslat az államháztartáson kívüli szervezetek támogatásának jóváhagyására” című
napirendnél már támogatásra került.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő–testületének
249/2013. (IX. 26.) határozata
Kulturális célokra történő támogatás elutasításáról
(Ózd Városi Tűzoltó Egyesület Fúvószenekara – ünnepi koncert)
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő–testület az Ózd Városi Tűzoltó Egyesület Fúvószenekara kérelmét nem támogatja.
Felelős/kiértesítésért:
Határidő:

Humánerőforrás és Képviselő–testületi Osztály Vezetője
döntést követően azonnal

26.) napirend
Tájékoztató az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról, feladatairól,
pénzügyi helyzetéről 2013. augusztus 31-ig
Berki Lajos az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke két témában szeretne a
tájékoztatóhoz hozzászólni. Elsőként a foglalkoztatásról szólva elmondja, jelen pillanatban
500-600 fő roma származású ember dolgozik a városban közmunkában és
közfoglalkoztatásban. A kisebbségi önkormányzatot azonban így is nagyon sok roma lakos
keresi fel munkát keresve, hiszen nagyon nehéz a megélhetésük és szeretnének dolgozni. Így a
jelentkezők száma az említetett létszámnak legalább a kétszerese lehet. A roma
önkormányzattól várják a megoldást, de sajnos nincs lehetőségük mindenkinek a problémáját,
foglalkoztatását megoldani. A tél közeledtével felerősödnek a megélhetési és szociális
problémák, hiszen meg kell oldani a lakások fűtését, amely 22.000,- Ft összegből nem
lehetséges, hiszen egy ember sem tud megélni belőle, nemhogy egy család. Úgy gondolja, a
betörések, bűncselekmények száma ennek következtében növekedni fog, így szükségesnek
tartja, hogy a kialakult helyzet ellen – megjegyzi, ezért személyét és a kisebbségi
önkormányzatot sokan okolják – tenni kell valamit, mert az emberek képesek elkövetni mindent
létfenntartásuk érdekében. Javasolja minél több roma lakos bevonását a foglalkoztatásba. Az
elmondottakhoz hozzáteszi, hogy a Járási Hivatal részéről 1 fő munkatárs minden csütörtökön
segítségére van az önkormányzathoz beérkező ügyfeleknek a nyomtatványok kitöltésében,
illetve egyéb információk közlésében. Megköszöni továbbá az önkormányzat képviselőtestületének, valamint a hivatal dolgozóinak a segítését mind anyagilag, mind erkölcsileg. A

pedellus programról pedig a következőket adja elő: 2001-ben a kisebbségi önkormányzat és a
Munkaügyi Központ országos modell értékű közös programot indított el. A program 25 fő
képzésével kezdődött, akiket olyan iskolákban foglalkoztattak, ahol a cigánytanulók aránya 6080%-os volt. A pedellusok kapcsolattartó szerepet játszottak a szülő, tanuló és tanár között,
valamint kezelték a konfliktus helyzeteket. Sajnos két éve ilyen módon már nem működik,
pedig országos szinten is érdeklődtek erről a programról. Megjegyzi, az elején még kikérték a
programban részt vevő személyekről az önkormányzat véleményét, az utóbbi időben azonban
már erre nem tartottak igényt. Javasolja, a jelenleg induló képzésbe újra vegyék bele a roma
származású jelentkezőket, és adjanak esélyt nekik arra, hogy az iskolákban
közfoglalkoztatásban dolgozhassanak, hiszen – véleménye szerint – erre nagy szükség van az
egész napos iskolai tanmenetben. Hozzáteszi továbbá, a kisebbségi önkormányzatot gyakran
kritizálják például csomagosztáskor, hogy egy-két roma telepen mindent kapnak, sőt a vizet is
teljes nyomással meg kellett nyitni, míg máshol nincsenek meg a lehetőségek az ilyen jellegű
segítségre. Úgy gondolja, nem kérnek olyan támogatókat, illetve jogvédőket, akik a cigány
lakosságot tüntetésre hívják, ezáltal uszítva össze őket a magyar lakossággal. 16 éve áll az
önkormányzat élén, és sokan szeretnék, ha ebben a tisztségében etnikai bomba robbanna, de
bízik abban, hogy a következő időszakban ez nem történik meg. Majd még egyszer megköszöni
az erkölcsi és anyagi támogatást.
Fürjes Pál levezető elnök megköszöni az elhangzott véleményt, amelyből kiemeli az üzletszerű
etnikai kártya problémáira történő felhívást, hiszen Ózdon, de más településen is, kezd
kialakulni egy „megélhetési pályázati rendszer”, amely pályázati támogatásokba burkolódzik.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság megtárgyalta a
tájékoztatót, amelyet egyhangúlag tudomásul vett azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzat a
4,5 millió forint összegű támogatást időarányosan, és költségtakarékosságra törekedve
használja fel.
Fürjes Pál levezető elnök kéri, mivel az előterjesztés nem tartalmaz határozatot, vegyék
tudomásul a tájékoztatót.
A Képviselő-testület a „Tájékoztató az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
munkájáról, feladatairól, pénzügyi helyzetéről 2013. augusztus 31-ig” című tájékoztatót
tudomásul vette.
27.) napirend
Tájékoztató a 2013/2014-es tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól
Obbágy Csaba előterjesztő hozzászólásában előadja, a tájékoztató az oktatási rendszer
átalakulásáról szól. Úgy gondolja, hogy igen jó az az irány, amelyen elindultak. A tájékoztató
12 pontban taglalja a főbb változásokat, amelyet 9 melléklet részletesen bemutat. Az óvodák
működésénél elmondja, hogy 5 önállóan működő összevont intézmény 13 feladatellátási helyen
tevékenykednek, akiknek a pénzügyi gazdálkodási feladatellátásáért a GEK felelős. Az említett
intézményekben 1219 fő gyermek 50 csoportban kezdte el az évet, ami városi szinten 99,5%os feltöltöttséget jelent. Megjegyzi, az előjegyzésbe vett gyermekek év közben töltik be a 3.
életévüket, akik a szabad férőhelyekre év közben folyamatosan felvételt nyerhetnek. A nevelőés oktató munkát segítő álláshelyek között 3 csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztens
finanszírozása megoldott, de a bérfedezet biztonságos tervezhetősége után további 3 fő
alkalmazását tennék lehetővé. Az óvodákban dolgozó közalkalmazott karbantartók
munkáltatója a GEK, így a 13 óvodában 4 fő szakember szükség szerinti helyszínen végzi a

napi munkáját, amelyek közül 1 fő a Bánszállási Tagóvodában dolgozik folyamatosan.
Kiemeli, hogy az intézményekben a személyi feltételrendszer mellett a tárgyi feltételek is jó
szinten biztosítottak, hiszen sok futó pályázatuk van. Megemlíti a Nemzetőr Úri Tagóvoda
bővítését, amelynek megvalósulása esetén 3 csoporttal bővülhet a kapacitás. Az általános
iskolákat a KLIK Ózdi Tankerülete tartja fenn, de Ózd Város Önkormányzata működteti. Itt
szintén a GEK biztosítja 81 fő álláshellyel az intézményi működést. Elmondja, a szeptemberi
változásoknak köszönhetően az új tanévben a 16 óráig tartó foglalkoztatásban 1961 tanuló vesz
részt, míg az előző tanévben 977 fő tanuló vehette a napközi otthonos ellátást. Így az egész
napos ellátást igénybe vevő tanulók eddigi 31%-os aránya 62%-osra növekedett. Az egész
napos ellátás megjelenése a tanulói étkeztetésben nagyobb létszámnövekedést nem
eredményezett, mivel a tanulók jelentős része eddig is igénybe vette az iskolai étkezést.
Megemlíti továbbá, hogy úgy, mint a II. János Pál Katolikus Általános Iskolának, ettől a
tanévtől a Széchenyi István Katolikus Közgazdasági Szakközépiskolának is az Egri
Főegyházmegye lett az intézmény fenntartója. Az Árpád Vezér Általános Iskola és
Szakiskolánál kiemeli, hogy a tanulók 100%-a kapta meg 2013. júniusában a sikeres záróvizsga
után a szakmunkás bizonyítványt, valamint tovább bővült a külső gyakorlati képzőhelyek
száma is. A városban működő felsőfokú képzés során pedig továbbra is várják a fiatalokat, akik
katasztrófavédelmi és tűzoltó-tűzvédelmi szakirányra jelentkezhetnek. A cél mindenképpen a
jogszabályi változásoknak, elvárásoknak való megfelelés és végrehajtás, az étkezés, illetve az
egész napos oktatás megvalósítása, valamint felkészülés a 2014. évi 3 éves kortól kötelező
óvodáztatásra. Megköszöni a Köznevelési Csoportnak a mindenre kiterjedő, sokrétű tájékoztató
elkészítését. Kéri a testületet, hogy mindezek ismeretében vegye tudomásul a tájékoztatót.
Fürjes Pál levezető elnök kiemeli a Közszolgálati Egyetem jelentőségét, hiszen a városnak ez
az egyetlen felsőfokú oktatási intézménye, és ahová 2014. évben is várják az említett
szakirányokra a jelentkezőket.
Galanics Ferenc az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondja, a bizottság a
tájékoztatót megtárgyalta és egyhangúlag javasolta annak tudomásulvételét.
Boda István önkormányzati képviselő szerint a tájékoztató alapos és részletes tájékoztatást ad,
viszont megfogalmazódott benne, hogy az 1169 gyermek közül bent vannak-e azok a
gyermekek, akiknek bent kell lennie, vagy másképpen oldják meg az ott tartózkodást.
Véleménye szerint azonban erre még nem tudnak pontos választ adni. Úgy gondolja, az Árpád
Szakképző Iskola működése biztosnak tűnik, de az általános iskolai részt egyre inkább a
leépülés fenyegeti, amellyel előbb-utóbb foglalkozni kell. Kifogásolja továbbá, hogy a GEK
dolgozói kimaradtak a béremelésből. Példának említi, hogy egy pedagógia asszisztens
felsőfokú szakképzettséggel nem kapott, míg ugyanott egy szakoktató kapott béremelést. Úgy
véli, ezen mindenképpen el kell gondolkodni és a jövő évi kalkulációban erre megoldást kell
keresni, ha az állam nem fogja rendezni.
Fürjes Pál levezető elnök megköszöni a tájékoztató alapos, mindenre kiterjedő elkészítését.
Majd kéri a testületet, hogy vegye tudomásul az anyagot.
A Képviselő-testület a „Tájékoztató a 2013/2014-es tanév/nevelési év indításának
tapasztalatairól” című tájékoztatót tudomásul vette.

28.) napirend
Tájékoztató az Ózdi Sportszervező Iroda tevékenységéről
Fürjes Pál levezető elnök közli, a meghívóban a tájékoztató előterjesztője tévesen került
feltüntetésre, az előterjesztő helyesen az Ózdi Sportszervező Iroda vezetője.
Vanzák Attila előterjesztő elmondja, az iroda egy éves működését tartalmazza a tájékoztató.
A sport tevékenységgel az iroda létrehozásáig a Polgármesteri Hivatalon belül foglalkoztak,
örül annak, hogy az átállás zökkenőmentesen sikerült, és bármilyen szintű, színvonalú sporttal
kapcsolatos feladatot meg tudnak oldani. Az elmúlt időben 200 sportesemény volt a városban,
amelyet ugyan az egyesületek szerveztek, hisz a sport tevékenység ott folyik, de az iroda
segítette munkájukat, koordináló szerepet lát el. Köszönetét fejezi ki a sportegyesületek
vezetőinek, edzőknek, a társadalmi aktíváknak, hogy segítik munkájukat.
Galanics Ferenc az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondja, a VSI kapcsán
napi kapcsolatban van a Sportszervező Irodával, korrekt az együttműködésük, mind
szervezésben, mind a változások gyors követésben jó munkát végeznek. A bizottság
megtárgyalta az előterjesztést és a tájékoztatót tudomásul vette.
A Képviselő-testület az Ózdi Sportszervező Iroda tevékenységéről szóló tájékoztatót
tudomásul vette.
Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Obbágy Csaba alpolgármesternek.
29.) napirend
Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság az
előterjesztést megtárgyalta és a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.
A Képviselő-testület a Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul
vette
30.)napirend
Tájékoztató a 2013. június 27-i ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság az
előterjesztést megtárgyalta és a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.
A Képviselő-testület a 2013. június 27-i ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről
szóló tájékoztatót tudomásul vette
-.-.-.Obbágy Csaba alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek.

Fürjes Pál levezető elnök közli, a 19.) napirend keretében megválasztották az Egészségügyi,
Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság új nem képviselő tagját. Időközben az új bizottsági tag
megérkezett. Köszönti Kissné Csutorás Erzsébetet, gratulál megválasztásához és kéri, tegye le
esküjét.
Kissné Csutorás Erzsébet a Képviselő-testület előtt leteszi az esküt, erről okmányt ír alá.
31.) napirend
Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok
Márton Ferenc képviselő első kérdése az Újváros téri sas szoborra vonatkozik. A lakosság
nagy örömmel vette tudomásul, hogy a szobrot visszaállították a helyére. Sajnos a laikus is jól
látja, hogy a felhelyezése dilettáns módon történt. Megkérdezte a restaurátort is ezzel
kapcsolatban, aki szintén azt mondta ez így nem maradhat. Kérdése, lesz-e intézkedés a szobor
megnyugtató helyreállítására. A másik kérdése a Reuma kórházzal kapcsolatos. Tudvalevő,
hogy új Reuma kórház épül, a mostani épületnek mi lesz a sorsa az átköltözés után?
Fürjes Pál levezető elnök az Újváros téri sas szobor problémájáról eddig nem értesült, az
illetékesek bevonásával tájékozódni fog róla. Elmondja, ezen a területen rövidesen beüzemelik
az újonnan létrehozott park kandelábereit, és külön megvilágítás lesz. A Reuma kórház az
államosítás kapcsán szintén a GYEMSZI kezelésébe került. Az elmúl napokban tartottak
helyzetelemzést négy kórház rekonstrukciójának építési folyamatáról, az ózdi Reuma Kórház
és Rehabilitációs osztály pályázata áll a legjobb helyen a négy közül. Bízik abban, hogy az
átadása a tervezett időben, 2014-ben meg is fog történni. Az átköltözés hogy milyen ütemben
fog zajlani, és mi lesz a GYEMSZI szándéka, visszaadja az önkormányzatnak, vagy megtartja
magának az épületet, még nem tudott. Kérdezi a képviselőt, megfelelő volt-e válasz a felvetett
kérdéseire.
Márton Ferenc képviselő elfogadja a kapott válaszokat.
Fürjes Pál levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket a város hétvégi rendezvénysorozatairól,
kiemeli a Barkósság népének és településeinek ünnepe rendezvénysorozatot, a Magyarország
szeretlek rendezvénysorozatot, illetve dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter
rezsicsökkentésről tartandó lakossági fórumát. Kéri minél többen vegyenek részt a
rendezvényeken.
Mivel több észrevétel, kérdés nem hangzott el, megköszöni a munkát és az ülést bezárja.
K. m. f.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
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