
Jegyzőkönyv 
 

Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 26-án a Városháza 
tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: 
Fürjes Pál,  Dr. Bélteczki János, Csutor László, Galanics Ferenc, Kisgergely András, Dr. 
Kósné Dargai Rita, Márton Ferenc, Dr. Mészáros Miklós, Obbágy Csaba, Tartó Lajos, Tóth 
Pál, Turiné Orosz Margit, Vitális István képviselők  
 
Távol  van: Fazekas Zoltán, Boda István képviselő 
 
Jelen van továbbá: 
Dr. Almási Csaba   jegyző 
Dr. Sztronga Eszter   aljegyző 
Énekesné Dr. Kótka Andrea jogtanácsos 
Krokavecz Györgyné PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője 
Kovács-Hagyó Zoltán PH. Pénzügyi Osztály vezetője  
Sóskútiné Ujpál Melinda PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 

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

vezetője 
Oroszné Mák Erika PH. Hatósági Osztály vezetője 
Halász Béla ÓHG Kft. ügyvezetője 
Pap Béláné     jegyzőkönyvvezető  
 
Napirendi javaslat:  
 
1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…. (…) önkormányzati rendelete 

Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól  
Előterjesztő:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

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

rendelete Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
Előterjesztő:  Polgármester 

 
3.) Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő:  Polgármester      
 
4.) Javaslat az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyására 
Előterjesztő: Jegyző 

 
5.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata adósságának állam által történő részbeni 

átvállalásához szükséges nyilatkozatokra és felhatalmazásra  
Előterjesztő:  Polgármester      

 
6.) Javaslat nyilvános pályázat kiírására Ózd város közigazgatási területén helyi autóbusszal 

végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat ellátására  
Előterjesztő:  Eseti Bizottság elnöke    
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7.) Javaslat hulladékgyűjtő udvar létesítésével kapcsolatos önkormányzati döntések 

felülvizsgálatára 
Előterjesztő:  Polgármester     

 
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 13 képviselő jelen van. 
A napirendi pontokkal kapcsolatban a következő javaslatot teszi:  
-  A meghívóban szereplő 6.) napirendként szereplő „Javaslat nyilvános pályázat kiírására 
Ózd város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási feladat ellátására” c. előterjesztés levételre kerül. 
Kéri, szavazzanak az elhangzott módosítással együtt a napirendről. 
 
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el: 
 
Napirend: 
 
1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…. (…) önkormányzati rendelete 

Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól  
Előterjesztő:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

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

rendelete Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
Előterjesztő:  Polgármester 

 
3.) Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő:  Polgármester      
 
4.) Javaslat az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyására 
Előterjesztő: Jegyző 

 
5.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata adósságának állam által történő részbeni 

átvállalásához szükséges nyilatkozatokra és felhatalmazásra  
Előterjesztő:  Polgármester      

 
6.) Javaslat hulladékgyűjtő udvar létesítésével kapcsolatos önkormányzati döntések 

felülvizsgálatára 
Előterjesztő:  Polgármester     

 
Az előterjesztéseket a mellékelt CD tartalmazza. 
 

1.) napirend 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 …/…. (…) önkormányzati rendelete  
Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb 

szabályairól 
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Fürjes Pál levezető elnök ismerteti, a közigazgatásban történt változásokat az 
önkormányzatok működési szabályzataiban, és a vagyongazdálkodásra vonatkozó 
szabályzatokban is aktualizálni kell.  
 
Vitális István előterjesztő ismerteti az alábbi módosítást. A rendelet részletes indokolásánál  
a 6-9 §. alatt szereplő „A behajthatatlan követelések nyilvántartásba való törléséről 500 E Ft 
értékhatárig szintén a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság dönt.” szövegrész törlésre kerül, mivel 
ez a költségvetési rendeletben már szabályozásra került. A következő szakaszban, a 
zárójelben szereplő szövegrészből a „...1.000  E Ft értékhatárig Ózd Város Polgármestere (a 
továbbiakban: Polgármester)” szintén törlésre kerül. A rendelet az előzőhöz képest néhány 
változtatást tartalmaz, több mint 10 éve nem változott a selejtezésekre vonatkozó értékhatár, 
az új rendelet szerint 500 E Ft értékhatárig a vagyont használó szerv vezetője dönthet a 
selejtezésről. Két módosítást tartalmaz még a rendelet, miszerint a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság hatáskörében a vagyontárgyak elidegenítésére, megszerzésére vonatkozó összeg 6 
M Ft-ról 8 M Ft-ra, illetve a polgármester hatáskörébe utalt összeg 3 M Ft-ról 4 M Ft-ra 
módosul.  Elmondja, mint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, hogy az előterjesztést az 
Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottsággal együttes ülésen tárgyalták, és azt a két 
bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, az elhangzott módosítást figyelembe véve szavazzanak a 
rendeletről. 
 
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen  
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete 

Ózd Város Önkormányzatának 
 tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet 2. mellékletnek I.3.1. 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti 
Bizottság és a 2. melléklet II.3.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
A rendelet hatálya 

 
1. § 

 
A rendelet hatálya kiterjed: 

a) Ózd Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az Ózdi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatra, az Ózdi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: 
Polgármesteri Hivatal), az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési 
szervekre (a továbbiakban: intézmények), az önkormányzati részvétellel működő 
gazdálkodó szervezetekre, valamint az önkormányzati vagyont megállapodás alapján 
üzemeltető természetes és jogi személyekre, vagyonkezelőre, 
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b) mindazokra a vagyontárgyakra, amelyek az Önkormányzat tulajdonában vannak, így 

az ingatlanokra és ingó dolgokra, vagyoni értékű jogokra, a gazdálkodó 
szervezetekben az Önkormányzatot megillető részesedésekre, valamint az 
Önkormányzat tulajdonát képező értékpapírokra (a továbbiakban: önkormányzati 
vagyon). 

 
II. Fejezet 

Az önkormányzati vagyon  
 

2. § 
 

(1) Az önkormányzati törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak forgalomképtelenek 
vagy korlátozottan forgalomképesek. Törzsvagyonná, önkormányzati rendelettel az 
Önkormányzat vagyonából azok a vagyonelemek minősíthetők, amelyek a 
közszolgáltatások és közhatalmi feladatok ellátására, a helyi közösség szükségleteinek 
kielégítésére, vagy közhasználatra közvetlenül szolgálnak, vagy az Önkormányzat 
egyéb céljainak megvalósítása érdekében indokolt a törzsvagyonná minősítés. 
 

(2) Az üzleti vagyon körébe az önkormányzati törzsvagyonba nem tartozó önkormányzati 
vagyontárgyak tartoznak. 

 
 

3. § 
 

(1)A törzsvagyonba tartozó forgalomképtelen vagyontárgyakat az 1. melléklet 
tartalmazza. 
 

(2)A rendelettel forgalomképtelenné minősített vagyontárgyakat a 2. melléklet 
tartalmazza. 

 
(3)A forgalomképtelen vagyontárgyak egyéb módon hasznosíthatók. 

 
4. § 

 
(1) A törzsvagyonba tartozó korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakat a 3. melléklet 

tartalmazza. 
 

(2) A rendelettel korlátozottan forgalomképessé minősített vagyontárgyakat a 4. melléklet 
tartalmazza. 

 
5.§ 

 
(1) Az Önkormányzat üzleti vagyonába tartozó vagyontárgyakat az 5. melléklet 

tartalmazza. 
 

III. Fejezet 
A tulajdonosi jogok gyakorlása 

 
6. § 
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(1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) a korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyontárgyakkal 
kapcsolatos tulajdonosi jogkör gyakorlása a 7.§ (1) bekezdésben foglaltak 
kivételével; 

b) az önkormányzat üzleti vagyon 
ba)  szerzése, elidegenítése, megterhelése, valamint térítésmentes 

átvétele, a (3) bekezdésben foglaltak kivételével, 
bb)  gazdasági társaság részére nem pénzbeli hozzájárulásként 

történő szolgáltatása, 
bc)  alapítványba történő bevitele, 
bd)  ingyenes átruházása, használatba adása a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvényben (a továbbiakban: Nvt.) 
foglaltak szerint; 

c) önkormányzati követelésről való lemondás a mindenkori költségvetési 
törvényben megállapított értékhatár felett (a költségvetési intézmények 
esetében a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározottak szerint); 

d) koncessziós pályázat kiírása és elbírálása, önkormányzati véleményalkotás 
az állam nevében kiírásra kerülő – önkormányzatot érintő – pályázatok 
esetében  
{a koncesszióról szóló 1991. XVI. törvény hatálya alá tartozó (az 
önkormányzati törzsvagyon részét képező helyi közutak és műtárgyaik, 
továbbá a helyi közművek működtetése) esetekben}; 

e) elvi döntés egyes vagyontárgyak körének privatizálásáról, az értékesítés 
feltételrendszeréről; 

f) döntés jogszabály vagy szerződés alapján elállási jog és visszavásárlási jog 
gyakorlásáról; 

g) döntés a vagyonkezelési, üzemeltetési szerződés megkötéséről és a 
szerződés főbb tartalmi elemeinek meghatározásáról; 

h) döntés a vagyontárgyak minősítéséről forgalomképességi szempontból; 
i) a korlátozottan forgalomképes vagyon törvény által nem tiltott 

megterheléséről. 
 

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezési jog gyakorlása a Képviselő-testület egyedi 
határozata alapján történhet, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, és Ózd Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata (a 
továbbiakban: SZMSZ) szerint illetékes Bizottság előterjesztésében.  
 

(3) Az üzleti vagyon körébe tartozó vagyontárgyak megszerzése, elidegenítése, 
megterhelése esetében a rendelkezési jog 8 (nyolc) millió Ft egyedi forgalmi 
értékhatárig a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot illeti meg. 

 
7.§ 

 
(1) A Képviselő-testület a korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon  

– tulajdonjog változásával nem járó – hasznosítását az alapító okirat szerinti 
tevékenység keretében intézményeire, hivatalára bízza, melyek a használatukban lévő 
önkormányzati vagyont működésük érdekében önállóan használhatják. 
 

(2) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal használatában lévő ingó vagyon 
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értékesítését, feleslegessé vált eszközök selejtezését 
a) 500 E Ft egyedi bruttó értékhatárig a vagyont használó szerv vezetője 

engedélyezi, 
b) 500 E Ft egyedi bruttó értékhatár felett a rendelet 6.§ (1) és (3) bekezdés 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

(3) Az értékesítésből, selejtezéséből származó bevétel az Önkormányzatot illeti meg, de a 
bevétel kizárólag vagyonszerzésre, vagy karbantartási, felújítási munkák 
finanszírozására használható fel.  
 

(4) Az ingó vagyontárgy elidegenítésére, hasznosítására irányuló döntést megelőzően az 
adott vagyontárgyról szakértői véleményt kell beszerezni, és az alapján kell az adott 
vagyontárgy forgalmi értékét meghatározni.   
 

(5) A (2) bekezdésben meghatározott esetben az ingó vagyon elidegenítése előtt 15 nappal 
az intézmény tájékoztatni köteles a Jegyzői Iroda Belső Ellenőrzési Csoportját az 
elidegenítés módjáról és várható időpontjáról. 

 
8.§ 

 
(1) Az önkormányzati tulajdoni hányaddal működő gazdasági társaság és egyéb 

gazdálkodó szervezet a rábízott önkormányzati vagyonnal – ha jogszabály másként 
nem rendelkezik – önállóan gazdálkodik. 
 

(2) A gazdasági társaságra és egyéb gazdálkodó szervezetre (Ptk. 685. § c) pontja) bízott 
vagyont az Önkormányzat  

a) a társaság megszüntetése, 
b) a társaság átalakulása, átszervezése, 
c) a társaság tevékenységi körének megváltozása,  
d) a korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon törvényes 

előírásoknak megfelelő rendezése,  
e) a települések közötti vagyonmegosztás, 
f) önkormányzati vagyoni érdek  

esetén vonhatja el, és az elvonás időpontjában fennálló tartozásokért az elvont vagyon 
erejéig kezesként felel. Az elvonás folytán a hitelezőket ért kárért az Önkormányzat 
tartozik felelősséggel. 

 
9. § 

 
(1) Az Önkormányzat részvételével működő gazdasági társaságokban az Önkormányzatot 

megillető önkormányzati tőkerészesedéshez kapcsolódó tagsági jogok gyakorlására – 
azoknál a társaságoknál, ahol az önkormányzati tőkerészesedés 10 % alatt van – a 
Polgármester, vagy az általa, az Nvt. 3.§ (1) bekezdés 19. pontja szerinti 
meghatalmazott jogosult, aki a társaság taggyűlésén vagy közgyűlésén hozott, 
Önkormányzatot érintő határozatról a legközelebbi Képviselő-testületi ülésen 
tájékoztató keretében írásban beszámolni köteles.  
 

(2) Azoknál a társaságoknál, ahol az önkormányzati tőkerészesedés 10 %, vagy azt 
meghaladó, a tőkerészesedéshez kapcsolódó tagsági jogokat a Polgármester, vagy az 
általa, az Nvt. 3.§ (1) bekezdés 19. pontja szerinti meghatalmazott, a Pénzügyi és 
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Gazdasági Bizottság előzetes egyetértésével gyakorolhatja. Ha a társaság legfőbb 
szerve, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által előzetesen nem tárgyalt kérdésekben 
kíván dönteni, úgy az Önkormányzat képviselőjének az érintett napirend elhalasztását 
kell kérni, kivéve, ha a társaság legfőbb szerve az utólagos Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsági jóváhagyást az Önkormányzat mint tulajdonos szavazatának érvényességi 
feltételeként elfogadja. Ezt a szabályt kell alkalmazni a társaság legfőbb szervének 
taggyűlés tartása nélküli (írásbeli szavazás, telefonon, telefaxon szavazás, stb.) 
döntéshozatali eljárása során is. 

 
(3) Elővásárlási jog gyakorlásához szükséges jognyilatkozatok, valamint az egyéb 

tulajdonosi jognyilatkozatok megtételére a Polgármester jogosult. 
 
(4) A Polgármester saját hatáskörében az Önkormányzat vagyonát vagy tulajdonát érintő 

ügyekben – a mindenkori éves költségvetésben jóváhagyott előirányzatok keretén belül, 
4 (négy) millió Ft összeg erejéig – szerződést köthet, kötelezettséget vállalhat. E jogköre 
nem terjed ki a 6. § (3) bekezdésében meghatározott, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
hatáskörébe utalt, tulajdonosi döntést igénylő vagyonszerzési, értékesítési és 
vagyonkezelésbe adási ügyekre. 

 
(5) A térítés nélkül kapott vagy felajánlott vagyon elfogadásának feltétele, hogy 

a) az önkormányzat tudja teljesíteni az elfogadott vagyonnal kapcsolatos 
kötelezettségeket, és 

b) az a) pont szerinti kötelezettség teljesítése likviditási problémát nem okoz, és 
nem zavarja az önkormányzati feladatok ellátását. 

 
 

IV. Fejezet 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek  

elidegenítésének  szabályai 
 

10. § 
 

A fejezet rendelkezéseit az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra és helyiségekre kell 
alkalmazni. 

 
11. § 

 
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítését a Polgármesteri 
Hivatal – a lakások és helyiségek mindenkori kezelőjével, üzemeltetőjével (a továbbiakban: 
kezelő) együttműködve – a Képviselő-testület döntése alapján végzi. 
 

1. A lakások és ezekhez tartozó közös használatra szolgáló helyiségek és területek 
elidegenítésének feltételei 

 
12. § 

 
(1) Az elővásárlási joggal érintett lakás vételára legalább a forgalmi érték 100%-a. 

 
(2) A vételár önálló ingatlan esetén tartalmazza az önálló lakás és a hozzátartozó föld vagy 

telek, társasházi ingatlannál pedig az önálló albetét és a közös tulajdoni hányad 
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vételárát. 
 
(3) A kezelő tájékoztatja a jogosultat a lakás vételáráról, a forgalmi értéknél figyelembe 

vett körülményekről, megfizetésének feltételeiről, továbbá a szerződéses nyilatkozatot a 
jogosultnak megküldi. 

 
(4) A jogosult elővásárlási jogával a vételár összegét tartalmazó eladói ajánlat 

kézhezvételétől számított 30 napig írásban élhet.  
 

13. § 
 
(1) Az adásvételi szerződés megkötésekor a vevőnek a 12.§-ban meghatározott lakás 

vételárának 20 %-át kell egy összegben megfizetni. 
 
(2) A vevő részére a vételár 80 %-ának erejéig, legfeljebb 15 évi időszakra – a vevő 

jövedelmi és vagyoni helyzetének figyelembe vételével - részletfizetési kedvezmény 
adható. 

 
14. § 

 
(1) A vételárnak egy összegben történő megfizetése esetén– a vevő jövedelmi és vagyoni 

helyzetének figyelembe vételével - a vevő részére árengedmény adható. 
 
(2) A vevő a vételárhátralékot a szerződés megkötésekor érvényes jegybanki alapkamattal 

köteles megfizetni. 
 
(3) A vételár teljes megfizetéséig az ingatlanra az Önkormányzat javára elidegenítési és 

terhelési tilalom kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. Az elidegenítési és 
terhelési tilalom törléséről az Önkormányzat gondoskodik. 

 
15. § 

 
Az elővásárlási joggal nem érintett lakások akkor idegeníthetők el, ha: 

a) az épületben lévő már megvásárolt lakásokat figyelembe véve az értékesítés 
indokolt, 

b) a lakás bérbeadás útján 3 hónapon belül nem volt hasznosítható, 
c) a lakás műszaki állapota miatt a helyreállítás nem volna gazdaságos, vagy 
d) egyéb önkormányzati érdek esetén. 

 
16. § 

 
(1) A 15.§-ban meghatározott lakás vételára legalább a forgalmi érték 100%-a. 
 
(2) A Képviselő-testület a vevő vagyoni és jövedelmi helyzetét figyelembe véve legfeljebb 

egy éves időtartamra részletfizetést vagy halasztott fizetést adhat. 
 

17. § 
 

(1) A Széchenyi Terv Lakásprogramja keretében nyújtott állami támogatással felépített 
összkomfortos lakásokat 20 évig bérlakásként kell működtetni és 20 évig nem 
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értékesíthetők. 
 

2. A helyiségek és hozzájuk tartozó területek elidegenítésének feltételei 
 

18. § 
 

(1) A helyiség vételára legalább a forgalmi érték 100 %-a. A Képviselő-testület a vevő 
vagyoni és jövedelmi helyzetét figyelembe véve legfeljebb a vételár 50 %-áig, 
legfeljebb egy éves időtartamra– a vevő jövedelmi és vagyoni helyzetének figyelembe 
vételével - részletfizetést vagy halasztott fizetést adhat. 

 
(2)  A vevő a vételárhátralékot a szerződés megkötésekor érvényes jegybanki alapkamattal 

köteles megfizetni. 
 

19. § 
 

(1) Az Nvt. 14.§ (4) bekezdésben szereplő értékhatárt meg nem haladó értékű helyiségek 
esetén, a jogosult elővásárlási jogával a vételár összegét és módját tartalmazó eladói 
ajánlat kézhezvételétől számított 15 napon belül, írásban élhet. 
 

(2) A jogosult az önkormányzati helyiség megvásárlására vonatkozó ajánlat elfogadása 
esetén, az elfogadástól számított 30 napon belül köteles az adásvételi szerződést 
megkötni, mely egy alkalommal, különös méltánylást érdemlő esetben további 30 
nappal meghosszabbítható. 

 
20. § 

 
Megüresedett helyiség a 24. §-ban szabályozottak szerint kerül elidegenítésre. 

 
V. Fejezet 

Gazdálkodási szabályok 
 

21. § 
 
(1) Az Önkormányzat tulajdonába került vagyontárgyat a megszerzéssel egyidejűleg, vagy 

a szerzést követő képviselő-testületi ülésen kell a forgalomképesség szerint minősíteni. 
A minősítés meghatározó szempontja a vagyontárgy rendeltetése.  
Ezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amikor a vagyontárgy elveszíti 
besorolását meghatározó rendeltetését, vagy az átminősítésre egyéb ok miatt van 
szükség. 

 
 

22. § 
 
(1) A költségvetési szerv vezetője felelős a kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű 

használatáért, annak alapító okiratban rögzített szerinti alaptevékenységek, vállalkozási 
tevékenységek ellátása érdekében történő hasznosításáért. A vállalkozási tevékenység 
az intézmény alaptevékenységének ellátását nem veszélyeztetheti. 
 

(2) A tartósan feleslegessé vált vagyont, annak egy részét a Képviselő-testület a 
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költségvetési szervtől, vagy a nem költségvetési rend szerint gazdálkodó szervezettől 
elvonhatja, felhatalmazhatja a vagyonkezelőt annak más módon történő hasznosítására, 
selejtezésére. 

 
(3) Az önkormányzati vagyont kezelő szervezet a használatában lévő átmenetileg 

feleslegessé vált vagy kihasználatlan vagyontárgyait bérbeadás útján, az Nvt. 11§ (10) 
bekezdésben foglaltak szerint hasznosíthatja. 

 
(4) Az üresen álló, 25 M Ft-os forgalmi értéket el nem érő vagyontárgyak, kezelő szervezet 

által történő bérbeadása esetében az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és 
helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló 
19/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelet szabályai kerülnek alkalmazásra. 

 
23. § 

 
(1) Az Önkormányzat üzleti vagyona – a rendeletben szabályozott feltételek szerint – 

vállalkozásba fektethető. A vállalkozásba adott vagyonnal a legnagyobb jövedelmet 
biztosító és vagyongyarapodással járó módon kell gazdálkodni. 

 
(2) Önkormányzati vagyon vállalkozásba csak részletes, előzetes gazdasági számítások 

végzése után fektethető. 
 

24. § 
 
(1) Az önkormányzati vagyont értékesíteni, a vagyon feletti vagyonkezelés jogát, a vagyon 

használatát, hasznosítási jogát átengedni a mindenkori költségvetési törvényben 
meghatározott értékhatárt meghaladó bruttó értékű vagyontárgy esetén csak 
versenyeztetés útján lehet. 
 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában versenyeztetésnek minősül a nyilvános (nyilvános 
pályázat és az árverés), és a zártkörű versenytárgyalás (zártkörű pályázat). A 
Versenyeztetési Szabályzat a rendelet 1. függelékét képezi. 

 
(3) Ingatlan értékesítése esetén az induló árat hivatalos - ingatlanforgalmi szakértő által 

készített – értékbecsléssel alátámasztva kell meghatározni. 
 
(4)  Amennyiben ingatlan értékesítésére versenytárgyalás nélkül kerül sor, legfeljebb az 

ingatlan forgalmi értéke 15 %-ának megfelelő bánatpénz köthető ki. 
 

VI. fejezet 
Az önkormányzati vagyonkezelés szabályai 

 
25. § 

 
(1) A vagyonkezelésbe adás az önkormányzati feladatellátás feltételeinek hatékony 

biztosítása, a vagyon állagának és értékének megőrzése, védelme érdekében történhet. 
A pályázati eljárást megelőzően kötelező a vagyonértékelést elvégeztetni. 
 

(2) A feladatellátás átadását célzó döntést megelőzően elemzést kell készíteni, melyben – 
az eljárást megelőzően elkészített vagyonértékelés megállapításaira alapozva – értékelni 
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kell a célt szolgáló vagyon állapotát, alkalmasságát, működtetési, várható felújítási és 
fejlesztési költségeit, s mindezeknek az önkormányzati költségvetésre gyakorolt hatását 
is. A vagyonkezelői jog létesítése előtt az Önkormányzat köteles vagyonértékelést 
végeztetni, kivéve, ha a vagyonkezelési szerződés önkormányzati társulással, 
költségvetési szervvel vagy önkormányzati intézménnyel kerül megkötésre, ekkor a 
vagyon nyilvántartási értéken kerül átadásra. 

 
(3) A vagyonkezelő köteles az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 3.§ 

(2) bekezdése szerint a vagyonkezelői jogot – a vagyonkezelési szerződés megkötését 
követően – bejegyeztetni. 

 
(4) A vagyonkezelő által a vagyon vagyonkezelésbe adásakor fizetendő egyszeri 

ellenértéket a vagyonkezelésbe adott vagyon könyv szerinti bruttó értékének arányában 
kell megállapítani. A vagyonkezelés időtartama alatt fizetendő időszaki díjat a vagyon 
használatából, működtetéséből származó bevétel alapján kell meghatározni. A 
vagyonkezelői jog ingyenesen csak közfeladat ellátásához létesíthető, a közfeladat 
ellátásához szükséges mértékben. 
 

(5) Az önkormányzati vagyont kezelő szerv a rábízott vagyonról – az Önkormányzat 
közfeladatainak sérelme nélkül – e rendelet és más jogszabályok, valamint a vele kötött 
vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerinti gondoskodik. 
 

(6) A vagyonkezelő szerv a szerződéssel reá ruházott jogok gyakorlását saját szervezete 
útján vagy – ha önkormányzattal kötött vagyonkezelési szerződés azt megengedi –
harmadik személy közreműködésével látja el. A harmadik személy (alvállalkozó) 
eljárásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. 
 

(7) A vagyonkezelőt a vagyonkataszter hiteles vezetése érdekében adatszolgáltatási 
kötelezettség terheli az Önkormányzat felé. 

 
(8) A vagyonkezelési szerződésben rögzített ellenérték (vagyonkezelői díj) ÁFA fizetési 

kötelezettségét a vagyonkezelőre kell hárítani. 
 

26. § 
 
(1) A vagyonkezelési szerződésnek – figyelemmel az önkormányzati közfeladatra és az 

ahhoz kapcsolódó önkormányzati vagyon sajátos jellegére – tartalmaznia kell: 
a) a vagyonkezelő által kötelezően ellátandó önkormányzati közfeladatot és 

ellátandó egyéb tevékenységeket,  
b) a vagyonkezelő által a feladatai ellátásához alvállalkozók, közreműködők 

igénybevételére, és ezzel összhangban a vagyonkezelésbe adott vagyon 
birtoklására, használatára vonatkozó korlátozó rendelkezéseket, 

c) a közfeladat ellátása érdekében a vagyonkezelésbe adott eszközöknek az 
Önkormányzat számviteli nyilvántartási adataival megegyező tételes 
jegyzékét értékével együtt, azon belül a kötelező önkormányzati 
feladatokhoz kapcsolódó vagyon megjelölését, 

d) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó 
rendelkezéseket, és a vagyonnal való vállalkozás feltételeit,  

e) a vagyonkezelői jog megszerzésének ellenértékét, kijelölés esetén az 
ingyenesség vagy az ellenérték tényét, 
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f) a vagyonkezelésbe vett vagyon tekintetében az önkormányzati vagyonnal 
kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének 
módját és formáját, 

g) az önkormányzat költségvetését megillető – a vagyonkezelésbe adott vagyon 
kezeléséből származó – befizetések teljesítésére, a vagyonkezelésbe adott 
vagyonnal történő elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket, 

h) a szerződés teljesítésének biztosítására vonatkozó rendelkezéseket, 
i) a teljesítés biztosítására szolgáló mellékkötelezettségeket és egyéb 

biztosítékokat, 
j) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való mérhetően eredményes gazdálkodásra 

vonatkozó előírásokat, 
k) a vagyonkezelési szerződés időtartamát. 

 
(2) A vagyonkezelői jog megszűnik: 

a) határozott időtartamú vagyonkezelési szerződésben meghatározott időtartam 
elteltével,  

b) határozatlan időtartamú vagyonkezelési szerződés esetén a szerződés 
felmondásával, 

c) rendkívüli felmondással a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ötv.) és az Nvt.-ben 
meghatározott esetekben, 

d) az adott vagyontárgyra vonatkozóan a vagyontárgy megsemmisülésével,  
e) a vagyonkezelő jogutód nélküli megszűnésével, valamint 
f) a szerződésben meghatározott egyéb ok vagy feltétel bekövetkezése esetén. 
 

(3) A felmondási idő jogszabály vagy a felek eltérő rendelkezése hiányában: 
a) rendes felmondás esetén hat hónap, 
b) rendkívüli felmondás esetén két hónap, ide nem értve a (4) és (5) bekezdések 

szerinti azonnali hatályú felmondás eseteit. 
 

(4) Azonnali felmondásnak van helye, ha a vagyonkezelő a kezelésbe adott önkormányzati 
vagyonnal a vállalt önkormányzati feladatot nem látja el, vagy a vagyonban kárt okoz. 
 

(5) Az önkormányzati közfeladatot szabályozó külön törvény a vagyonkezelési szerződés 
rendkívüli és azonnali felmondásának további eseteit határozhatja meg. 

 
(6) A helyi önkormányzatnak a vagyonkezelői jog megszűnésekor gondoskodnia kell annak 

az ingatlan – nyilvántartásból való törlésről. 
 

27. § 
 
(1) A vagyonkezelőnek a kezelt vagyonra vonatkozóan adatszolgáltatási kötelezettsége van. 

A vagyonkezelő évente legalább egyszer, a tárgyévet követő év február 15-ig köteles a 
vagyonkezelésbe vett ingatlan(ok) és egyéb vagyoni eszközök állapotának tárgyévi 
változásairól Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző)  által 
meghatározott módon és formában adatot szolgáltatni.  
 

(2) A Képviselő-testület által vagyonkezelésbe adott vagyont a vagyonleltár elkülönítetten 
tartalmazza. 
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(3) A vagyonkezeléssel kapcsolatos ellenőrzés megszervezésével és elvégzésével 
kapcsolatos feladatok végrehajtásáért a Jegyző felelős. 
 

(4) Az ellenőrzés feladata a vagyonnal való gazdálkodás vizsgálata, ennek keretében a 
nyilvántartás hitelességének, teljességének és helyességének ellenőrzése, továbbá a 
jogszerűtlen, szerződésellenes, vagy a tulajdonos érdekeit sértő vagyongazdálkodási 
intézkedések feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása. 
 

(5) Az összefoglaló ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza: 
a) a tulajdonosi ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása, 
b) a tulajdonosi ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok. 

 
(6) Az ellenőrzést szükség szerint a helyszínen, vagy adatbekérés útján, elsősorban a 

tulajdonosi ellenőrzés végrehajtásához szükséges dokumentációk értékelésével és a 
belső szabályzatokban található leírások, útmutatók, valamint a részletes vizsgálati 
programban meghatározott ellenőrzési módszerek alkalmazásával kell végrehajtani. 
 

(7) A polgármester a tulajdonosi ellenőrzés keretében jogosult: 
a) az önkormányzati tulajdonba tartozó, vagyonkezelésben álló ingatlan 

területére belépni,  
b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó minden közérdekből nyilvános adat, 

valamint, az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit nem sértő, az 
önkormányzati vagyonra, a vagyonkezelésre vonatkozó adat 
szolgáltatásának és okirat bemutatásának kérésére, 

c) az ellenőrzött vagyonkezelő vezetőjétől írásban vagy szóban felvilágosítást, 
információt kérni. 

 
VII. Fejezet 

A vagyon nyilvántartásával, kimutatásával és  
leltár készítésével kapcsolatos rendelkezések 

 
28. § 

(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyont az önkormányzatok tulajdonában lévő 
ingatlan vagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI.06.) 
Korm. rendelet előírásainak megfelelő ingatlanvagyon-kataszter tartalmazza. 
 

(2) A vagyont használó gazdálkodó szervek kötelesek az általuk kezelt vagyont 
nyilvántartani, minősíteni az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök és források 
értékelésének szabályzata alapján, valamint a leltározási szabályzatban foglaltak szerint 
leltározni.  

 
(3) Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyon tényleges állapotában, értékében 

bekövetkezett változást, annak bekövetkezésétől számított 90 napon belül az 
ingatlanvagyon-kataszteren át kell vezetni. A változást az önkormányzati költségvetési 
intézmény, egyéb gazdálkodó szerv, valamint az Önkormányzat megbízásából eljáró 
vagyonkezelő 60 napon belül – okirattal igazolva – köteles jelenteni a Jegyzőnek, aki a 
változások kataszteren és földhivatali ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetéséről a 
Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. 
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(4) Az önkormányzat az 
a) ingatlan és ingó vagyonát bruttó és nettó értéken, 
b) portfólió vagyonát bekerülési értéken tartja nyilván. 

 
(5) Ha az ingatlan forgalomképességében változás történik, az ingatlan új besorolását a 

vagyonnyilvántartásban, az ingatlanvagyon-kataszterben és a rendelet megfelelő 
mellékletében át kell vezetni, a kialakuló ingatlan-nyilvántartási állapotnak 
megfelelően. 

 
 

29. § 
 

(1) A vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonának a költségvetési év zárónapján 
(december 31.) meglévő aktuális állapot szerinti kimutatás, melyet az éves 
zárszámadáshoz mellékelni kell. 

 
(2) A vagyonkimutatás a rendelet 2. függeléke alapján az önkormányzati vagyont 

a) törzsvagyon, ezen belül 
aa) forgalomképtelen és  
ab) korlátozottan forgalomképes, 

b) üzleti vagyon 
tagolásban tartalmazza. 

(3) A vagyonkimutatásban az ingatlanokra vonatkozó kötelezettségeket, terheket is fel kell 
tüntetni. 
 

(4) Az önkormányzati vagyont bármely jogcímen kezelők a vagyonkimutatás 
összeállításához, valamint a vagyonkimutatásban nyilvántartott ingatlanok adatainak az 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingatlanvagyon-kataszterében szereplő ingatlanok 
adataival való egyezősége érdekében kötelesek adatot szolgáltatni, az éves költségvetési 
beszámoló számszaki adatainak leadására megadott határidőig. 

 
(5) A vagyonkimutatást a zárszámadáshoz mellékelni szükséges. 
 
(6) A vagyonkimutatásban az értékadatokat ezer forintra kerekítve kell szerepeltetni. 

 
30. § 

 
Az Önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonról, a nevesíthető vagyoni értékű jogokról a 
Jegyző két évente átfogó leltárt készít. 
Kivételt képeznek az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott 
eszközök, melyekről a Jegyző, a december 31-i fordulónapra vonatkozóan évente átfogó 
leltárt készít. 
 

VIII. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
31. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

(2) Hatályát veszti: 



 15 

1. Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól 
szóló 1/2009.(II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet), 

2. a Rendelet módosításáról szóló 11/2009.(X.2.) önkormányzati rendelet, 
3. a Rendelet módosításáról szóló 2/2010.(II.26.) önkormányzati rendelet, 
4. a Rendelet módosításáról szóló 8/2010.(V.21.) önkormányzati rendelet,  
5. a Rendelet módosításáról szóló 15/2010.(XI.5.) önkormányzati rendelet.  

 
 
 
 Dr. Almási Csaba Fürjes Pál  
 jegyző polgármester 
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1. függelék a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez 

 
VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZAT 

 
A szabályzat célja, hogy az önkormányzati üzleti vagyon elidegenítése és hasznosítása során 
megállapítsa a versenyeztetés általános szabályait, biztosítva ezzel a vagyongazdálkodás 
hatékonyságát és nyilvánosságát.  
 

Első fejezet 
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 
I. 

A szabályzat célja és hatálya 
 
Ezen szabályzat célja, hogy biztosítsa az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyon 
leghatékonyabb formában történő hasznosítását szolgáló szerződések létrejöttét, valamint 
ennek keretében a pályázók számára azonos és egyenlő feltételek garantálásával a verseny 
tisztaságának védelmét. 
 

II. 
Alapelvek 

 
1. Az esélyegyenlőség elve 

A kiíró a pályázati felhívásban valamennyi ajánlattevő számára egyenlő esélyt köteles 
biztosítani az ajánlat megtételéhez szükséges információhoz jutás és a pályázat során 
alkalmazott versenyfeltételek tekintetében. A kiíró a pályázat tartalmát úgy köteles 
meghatározni, hogy annak alapján az ajánlattevők megfelelő ajánlatot tehessenek, és a 
szabályszerűen, időben benyújtott pályázati ajánlatok összehasonlíthatók legyenek. 
 

2. A nyilvánosság elve 
a)A pályázati eljárás során a kiíró köteles a pályázatban résztvevők számára teljes 
nyilvánosságot biztosítani. 
 
b) Minden ajánlattevőnek joga van a kiíró által rendelkezésre bocsátott valamennyi 
információhoz hozzáférni. Ennek keretében a pályázó számára hozzáférhetővé kell tenni 
minden olyan adatot, amely nem sért üzleti titkot, és amely az üzleti életben szokásos és 
szükséges ahhoz, hogy a pályázónak lehetősége nyíljék megalapozott ajánlattételre. 
 

3. A verseny tisztaságának elve 
a) A kiíró a pályázati felhívás közzététele után, illetve zártkörű (meghívásos) pályázat kiírása 
esetén azt követően, hogy a Hirdetményt a pályázatra meghívottakkal közölték, a 
meghirdetett pályázati feltételeket köteles tiszteletben tartani, és biztosítani a pályázat 
kiírásával, értékelésével kapcsolatos döntési folyamat tisztaságát. 
 
b) A pályázó a pályázati kiírás átvételétől köteles a pályázati eljárás ezen rendeletben 
szabályozott előírásait betartani. 
 

4. A rendelkezés elve 
a) A kiíró a pályázati felhívás közzététele után, illetve zártkörű (meghívásos) pályázat kiírása 
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esetén azt követően, hogy a hirdetményt a pályázatra meghívottakkal közölték, a meghirdetett 
pályázati feltételeket tiszteletben tartja, az előre nyilvánosságra hozott pályázati eljárási rendet 
köteles megtartani, és a pályázat kiírásával, továbbá értékelésével kapcsolatos döntési 
folyamat tisztaságát biztosítani. 
 
b) A kiíró a pályázattal kapcsolatos rendelkezési jogát, így különösen a pályázati felhívás 
feltételeinek utólagos módosítását, a pályázat visszavonását, a közzétett eljárási rend 
szabályainak megváltozását kizárólag a jelen pályázati eljárási rend keretei között úgy 
gyakorolhatja, hogy azzal a pályázattal érintett személyek lényeges jogos érdekeit ne sértse. 
 
c) Az e Szabályzatban biztosított jogokat azok rendeltetésével összhangban és a jóhiszeműség 
követelményének megfelelően kell gyakorolni. 
 

III. 
Értelmező rendelkezések 

 
A szabályzat alkalmazásában az alábbi fogalmakat a következő értelemben kell alkalmazni: 
 

a) Kiíró (ajánlatkérő): Ózd Város Önkormányzata 
b) Pályázó (ajánlattevő): bármely belföldi vagy külföldi természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet illetve az, aki a felhívás alapján ajánlatot tesz. 
c) Önkormányzati vagyon: az önkormányzat 3/2013. (II. 27).  önkormányzati 

rendeletének hatálya alá tartozó vagyon. 
d) Nyilvános ajánlatkérés: az önkormányzati vagyon (vagyonrész) vásárlására és 

hasznosítására pályázati kiírás közzétételével történő felhívás, amelyet a Képviselő-
testület egyedi döntése alapján a megyei lapban is lehetséges vásárlók – egyedileg 
előre meg nem határozott köre – részére tesznek közzé. 

e) Zártkörű (meghívásos) pályázat: a vagyon (vagyonrész) és hasznosítására 
vonatkozó ajánlattételre oly módon történő felhívás, hogy a pályázatra kizárólag a 
kiíró által meghívottak nyújthatnak be pályázatot. 

f) Egyfordulós pályázat: az olyan pályázat, amelynek kiírása során a kiíró a pályázati 
felhívásban az összes pályázati feltételt ismerteti, és a benyújtott ajánlatok alapján 
az első fordulót követően hozza meg döntését 

g) Többfordulós pályázat: az a pályázat, melynek első fordulóján érvényes ajánlatot 
tett pályázók közül a kiíró kiválasztja a következő forduló résztvevőit. 

h) Pályázati felhívás: a pályázati kiírás legfontosabb elemeit tartalmazza. 
i) Lebonyolító: a pályázat adminisztratív tevékenységét ellátó szervezet - Ózd Városi 

Polgármesteri Hivatal – Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztálya 
 

IV.  
A versenyeztetés egyes formái 

 
1. A versenyeztetés az Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás 
főbb szabályairól szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Vagyonrendelet) 24.§-ában meghatározott értékhatár fölötti vagyontárgyak esetében csak 
nyilvános (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján valósulhat meg.  

 
2. A Képviselő-testület a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott egyedi értéket 
meg nem haladó vagyontárgyának esetében is elrendelheti a versenyeztetést. 
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3. A versenyeztetési eljárásban természetes személyek, jogi személyek, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező egyéb gazdálkodó szervezetek vehetnek részt.  

 
4. A Kiíró a versenyeztetés során valamennyi ajánlattevő számára egyenlő esélyt köteles 
biztosítani az ajánlat megtételéhez szükséges információhoz jutás és az alkalmazott 
versenyfeltételek tekintetében. A Kiíró a pályázat tartalmát úgy köteles meghatározni, hogy 
annak alapján az ajánlattevők elegendő és megfelelő információval rendelkezzenek a 
megfelelő ajánlattételhez, valamint a szabályszerűen, időben benyújtott pályázati ajánlatok 
összehasonlíthatók legyenek.  
 

V.  
A versenytárgyalás típusai 

 
1. A versenytárgyalás a vagyontárgy jellegétől, funkciójától, állapotától, valamint a 
hasznosítás céljától függően lehet: 

- nyilvános, vagy  
- zártkörű. 

 
2. Kétfordulós pályázat esetén a kiíró ajánlataik módosítására felhívja az első forduló 
valamennyi résztvevőjét, vagy az általa meghatározott számú legjobbnak minősített 
ajánlattevőt, a pályázati kiírásban foglaltak szerint. A kiíró ezt követően dönt az ajánlatok 
végső sorrendjéről. 

 
3. A nyilvános versenytárgyalás pályázat vagy árverés, míg a zártkörű versenytárgyalás csak 
pályázat útján valósulhat meg. 

 
4. Zártkörű pályázat akkor írható ki, ha a pályázat tárgyául szolgáló vagyon jellege, 
jelentősége, valamint az annak leghatékonyabb hasznosításával kapcsolatos feladatok 
megoldása a pályázaton előre meghatározott, vagy a projekt iránt már érdeklődő befektetők, 
illetőleg társasági partnerek részvételét teszi szükségessé. 

 
5. A versenytárgyalás módjáról a kiírásról történő döntés alkalmával rendelkezik a kiíró.  
Külön kell rendelkezni arról, hogy a versenytárgyalás egy-, vagy többfordulós, illetve 
alternatív ajánlat tehető-e. Ezt a kiíró az eljárás sajátosságaihoz igazítva eljárásonként jogosult 
meghatározni. 

 
6. Zártkörű versenytárgyalás esetén a Kiíró köteles egyidejűleg és azonos módon – a pályázati 
felhívás megküldésével – legalább három érdekeltet írásban felhívni az ajánlattételre. A 
zártkörű versenytárgyalásra - ha e szabályzat másként nem rendelkezik - a nyilvános 
versenytárgyalásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
 

Második fejezet 
A PÁLYÁZAT 

 
I.  

A pályázat kiírása és meghirdetése 
 
1. A pályázat kiírásáról a vagyonrendeletben meghatározott tulajdonosi döntésre jogosult 
testület (továbbiakban: Kiíró) rendelkezhet.  
 



 98 

 
2. A pályáztatást páratlan létszámú, legalább 5 fős eseti bizottság (továbbiakban: Bizottság) 
bonyolítja le. 
 
3. A bizottság tagjait és elnökét 25 M Ft becsült vagyoni értékhatárig a Polgármester, az e 
fölötti értékhatárnál a Polgármester javaslatára a Képviselő-testület jelöli ki. 
 
4. Kiíró a benyújtott pályázatokat a pályázati eljárás eredményének közléséig titkosan kezeli. 

 
5. A pályázati felhívás teljes szövegét az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni, kivonatát 
nettó 25 M Ft értékhatárig a helyi lapban, az e fölötti értékhatárnál megyei, vagy egy országos 
napilapban. A kihirdetés közhiteles időpontjának az első esetben az Önkormányzat honlapján 
történő közzétételt, a második esetben a megyei vagy országos napilapban történő kivonat 
közzétételének időpontját kell tekinteni. 

 
6. A Kiíró jogosult a pályázati felhívást az elbírálásig visszavonni. Erről a pályázati felhívás 
közlésével megegyező helyeken az elbírálási határidő lejárta előtt köteles hirdetményt 
megjelentetni, zártkörű pályázat esetén a visszavonásról az érdekelt pályázókat értesíteni. A 
felhívás visszavonása esetén – amennyiben a részletes dokumentációt a pályázó ellenérték 
fejében kapta meg – a Kiíró köteles a dokumentáció ellenértékét visszafizetni. 
 
7. A pályázat benyújtásának határidejét a hirdetményben úgy kell meghatározni, hogy 
nyilvános pályázat esetén a hirdetmény közzététele és a benyújtási határidő között legalább 
30, zártkörű pályázat esetén a felhívás kézhezvétele és a benyújtási határidő között legalább 
15 naptári nap legyen. 

 
8. A pályázati felhívás tartalmát a Kiíró a vagyontárgy jellegétől és az értékesítés egyéb 
körülményeitől függően állapítja meg, tartalmaznia kell azonban legalább a következőket: 

a) a pályázatot kiíró megnevezését, székhelyét, 
b) a pályázat célját, jellegét (nyílt vagy zártkörű), 
c) a pályázattal értékesítendő, hasznosítandó vagyon megnevezését és szükség 

szerint annak értékét, 
d) az ajánlatok benyújtásának helyét, módját és pontos idejét, 
e) az ajánlati kötöttség tartalmát (az értékesítés, hasznosítás feltételeit, a fizetési 

feltételeket, a hatósági követelményi rendszert, a kötelezettség teljesítésének 
garancia- és szankciórendszerét), 

f) a pályázatra vonatkozó kérdések feltevésének, az esetleges további 
információszerzés helyének megjelölését, 

g) a hiánypótlás lehetőségét vagy annak tilalmát 
h) a megtekintés helyét, módját, idejét és esetleges költségét, 
i) a pályázati biztosítékok megjelölését, rendelkezésre bocsátásának határidejét és 

módját, 
j) a kiíró azon jogának fenntartását, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatokat 

eredménytelennek minősítse, és egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és 
ezzel egyidejűleg új pályázat kiírására legyen lehetősége. 

k) értékelési szempontokat 
l) az ajánlatok elbírálásának menetét: 
m) az ajánlatok felbontásának helyét és időpontját, amennyiben a pályázatok 

felbontása a nyilvánosság kizárásával zajlik, úgy erre külön utalni kell, 
n) az ajánlatok elbírálásra vonatkozó időtartamot, 
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o) pályázatok elbírálására jogosult megnevezését, 
p) az eredményhirdetés módját, helyét és várható idejét 
q) az érvényesség feltételeit 
r)  a döntéshozó megnevezését 
s) a szerződéskötés létrejöttének határnapját 
t) minden egyéb adatot, amelyek szükségesek a megalapozott ajánlat készítéséhez.  

u) ingatlan értékesítése esetén az arról szóló tájékoztatást, hogy az ingatlanra 
vonatkozóan az Nvt. 14.§ (2) bekezdésben foglaltak szerint, a Magyar Államot 
elővásárlási jog illeti meg és a versenytárgyalás nyertesével kötendő adásvételi 
szerződés csak abban az esetben lép hatályba, ha az állam az elővásárlási jogával 
nem él) 
v) ingatlan hasznosítása esetén a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 11.§ (11) bekezdésében foglaltakat 
 
 

II.  
Biztosíték 

 
1. A versenytárgyaláson való részvétel biztosíték nyújtásához köthető, melyet a Kiíró által 
meghatározott időpontig és módon kell a Kiíró részére megfizetni. 

 
2. A biztosítékot az alábbi esetekben kell visszafizetni ajánlattevő részére: 

a) ha a versenytárgyalást Kiíró visszavonja 
b) ha Kiíró a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja 

 
3. Nem jár vissza a biztosíték az alábbi esetekben: 

a) ha az a kiírás szerint a szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, 
b)  ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonja 
c) ha a szerződés megkötése az ajánlattevőnek felróható, vagy az érdekkörébe 

felmerült más okból hiúsul meg. 
 
 

III. 
A pályázati felhívás visszavonása, kizárás a pályázatból 

 
1. A kiíró a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja. 
 
2. Ha az ajánlattevő, vagy az érdekkörében álló más személy a pályázat titkosságát 
megsértette, a pályázó kizárható az eljárásból. 
 
3. A pályázati kiírásban közölt feltételek nem teljesítése, vagy nem megfelelő teljesítése, 
továbbá az adatszolgáltatási, illetve az ajánlattevőt az eljárási rend alapján terhelő egyéb 
kötelezettség súlyos megszegése a pályázatból történő kizárást vonhatja maga után. 
 
4. Ingatlan és ingó vagyon értékesítésére, illetve értékesítést nem eredményező hasznosítására 
kiírt pályázati eljárásban csak olyan személy vehet részt pályázóként, amely személy vállalja, 
hogy az Önkormányzattal, illetve más, az Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő 
gazdasági társasággal szembeni, bármilyen jogügyletből kifolyó, lejárt tartozását legkésőbb a 
pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Azt a pályázót, aki 
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tartozását a pályázatok benyújtásának határidejéig sem egyenlítette ki, a pályázati eljárásból 
ki kell zárni. 
 
5. Az ajánlattevő, a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig az ajánlatát bármikor 
visszavonhatja. 
 

IV.  
Az ajánlat 

 
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 

a) az ajánlattevő nevét, lakóhelyét (székhelyét), elérhetőségét (telefon, telefax 
számát, e-mail címét), 

b) az ajánlattevő rövid bemutatását, tevékenységét, 
c) felolvasó lapot, melyen szerepel: a megajánlott vételár, vagy 

ellenszolgáltatás összege, 
d) az ajánlat pénzügyi feltételeit, a fizetés módját, 
e) a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozó 

nyilatkozatot, 
f) a pályázati biztosíték megfizetésére vonatkozó igazolást. 
g) egyéb, a pályázati felhívásban előírt dokumentumot, igazolást. 

 
2. Amennyiben az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, 
az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő: 

a)  kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeinek elfogadására 
b)  értékelési szempontok szerinti megajánlásokat 
c)  az ajánlat üzleti titoknak minősülő részeinek megjelölését 
d) az aláírásra jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát. 

 
3. Amennyiben az ajánlattevő egyéni vállalkozó, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 

vállalkozói engedélyének hiteles másolatát. 
 
4. Amennyiben az ajánlattevő természetes személy, az ajánlatnak tartalmaznia kell az 

ajánlattevő személyi adatait. 
 
5. Az ajánlattevő ajánlata kidolgozásáért nem igényelhet költségtérítést a kiírótól. 
 
6. Amennyiben az ajánlattétel során bizonyos kérdések tisztázása szükséges, azt az 

ajánlattevők lebonyolítótól felvilágosítást kérhetnek. 
 
 

V.  
Az ajánlatok benyújtásának módja, az ajánlati kötöttség 

 
1. Az ajánlattevők az ajánlataikat zárt borítékban, csomagban az ajánlattevő azonosítására 
alkalmatlan módon kötelesek az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőig, a 
versenytárgyalásra utaló jelzéssel benyújtani.  
 
2. Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Az eredeti példányt 
minden oldalon aláírva, „eredeti” megjelöléssel kell ellátni. 
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3. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártától kezdődik. A 
pályázó az ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, de legalább a 
benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van, kivéve, ha a Kiíró ezen 
időponton belül a kiírást visszavonta, a versenytárgyalás nyertesével szerződést köt, 
vagy a pályázókkal írásban közli a pályázat eredménytelenségét. 
Ajánlattevő ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva 
álló határidő lejárt. 

 
VI.  

Az ajánlatok érkeztetése, felbontása 
 

1. A pályázati kiírásban megjelölt helyen, az ott megjelölt időpontig benyújtott ajánlatokra a 
Kiíró képviselője az érkezés időpontját rávezeti az ajánlatot tartalmazó borítékra és egyúttal 
igazolja az átvétel tényét. 
 
2. A határidőben beérkezett pályázatok felbontása a benyújtási határidő lejártának 

időpontjában történik. Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, 
valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. 

 
3. Az ajánlatok felbontásakor a jelenlevőkkel ismertetni kell az ajánlattevők nevét, székhelyét 

(lakóhelyét), valamint az ajánlatok legfontosabb tartalmi elemeit. 
 
4. Ha az ajánlatok bontásán egy – ott jelen lévő, (41) bekezdés szerinti – személy kéri, az 

ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen az 
ajánlatokba. 

 
5. A beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérőnek 
jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni 
az összes ajánlattevőnek. 

 
VII.  

A pályázatok értékelése 
 

1.A pályázatra benyújtott ajánlatokat a Bizottság véleményezi és javaslatot tesz a pályázat 
érvényessége, valamint az eljárás eredményessége kérdésében. 

 
2. Az ajánlatok értékelésében résztvevő személyeket titoktartási és összeférhetetlenségi 

kötelezettség terheli. A résztvevők a tudomásukra jutott információkat kizárólag a 
pályázat értékelésének céljára használhatják fel. 

 
3. A pályázat értékelésében résztvevő tagok, szakértőként megbízott személyek nem lehetnek: 

a) az ajánlatot benyújtó pályázó közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b) pont) 
b) az ajánlatot benyújtó pályázó alkalmazottja, az ajánlatot benyújtó 

pályázónál más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatott, 
d) az ajánlatot benyújtó pályázó tulajdonosa (résztulajdonosa) vagy tagja, 

vezető tisztségviselője, amennyiben a pályázó jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, 

e) az, aki vezető tisztségviselője vagy tulajdonosa (résztulajdonosa) olyan 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaságnak, amelynek az ajánlatot benyújtó pályázó, vagy a pályázó 



 102 

tulajdonában (résztulajdonában) álló jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a tulajdonosa 
(résztulajdonosa) vagy tagja, továbbá vezető tisztségviselője. 

 
4. A bizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell különösen: 

a) a pályázat tárgyául szolgáló vagyontárgyat (vagyonrészt), 
b) a lebonyolítás rövid ismertetését, a beérkezett ajánlatok számát, 
c) az ajánlatok rövid ismertetését, összefoglalását, 
d) az értékelés főbb szempontjait, az ajánlatokkal kapcsolatos 

véleményeket, 
e) a pályázati eljárás eredményének összefoglaló értékelését, 
f) az első helyre javasolt megjelölését, valamint a többi ajánlat 

rangsorolását. 
 

5. Az elbírálásra vonatkozó javaslatot a Bizottság  indokolással együtt köteles a Kiíró ülésére 
beterjeszteni tulajdonosi döntéshozatal céljából, mely ülésre az ajánlattevőket meg kell hívni. 
A bizottsági jegyzőkönyv és az értékelési lapok az előterjesztés mellékletét képezik. 
 

VIII.  
Érvényesség, eredményesség 

 
6. Eredményes az eljárás, ha a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelő egy, vagy 
több érvényes ajánlat érkezett. 
 
7. Eredménytelen az eljárás, ha: 

a) a nem nyújtottak be érvényes ajánlatot, 
b) kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be,  
c) a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban 

foglalt feltételeknek, 
d) a Kiíró eredménytelennek nyilvánítja az eljárást 

 
8. Érvényes az az ajánlat, amely tartalmi szempontból megfelel a pályázati felhívásban és a 
részletes pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, alkalmassági előírásoknak. 
 
 
9. Érvénytelen az ajánlat, ha: 

a) a kiírásban meghatározott határidő után nyújtották be, 
b) a biztosítékot az ajánlattevő nem bocsátotta, vagy nem az előírtaknak megfelelően 

bocsátotta a Kiíró rendelkezésére, 
c) az ajánlattevő a kért megajánlásokat nem egyértelműen határozta meg,  
d) a megajánlott vételár/ellenérték a kiírásban megjelölt ár/ellenérték alatt van, 
e) az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak. 

 
IX.  

Döntés az ajánlatokról 
 
1. Az ajánlatok közül az a 25 M Ft feletti egyedi vagyonértékű versenyeztetés esetében 
összességében legkedvezőbb ajánlat mellett kell dönteni, egyéb esetekben a pályázatban 
meghatározott bírálati szempontok alapján. 
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2. A döntésben meg kell jelölni: 

a) az eljárás eredményét/eredménytelenségét 
b) a nyertes ajánlattevő nevét 
c) nyertes ajánlattevő bírálati szempont szerinti legkedvezőbb 

megajánlását/megajánlásait 
d) a nyertes ajánlattevőn kívüli helyezetteket is, rangsorolva  
e) adott esetben, amennyiben a pályázatban azt kiíró előre jelezte nyertes 

ajánlattevő visszalépése esetén azt követő legkedvezőbb ajánlattevőt 
  
3. A versenytárgyalási kiírásban közölt bírálati szempontokkal ellentétes döntés nem hozható. 
 
4. A döntéshozó minden esetben a kiíró képviselő testülete. 
 

X.  
A versenytárgyalás eredményének közlése, a szerződéskötés 

 
1. A versenytárgyalás eredményét az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 
munkanapon belül valamennyi ajánlattevővel írásban közölni kell. 
 
2. Zártkörű pályázati eljárás esetén a döntést a pályázatban résztvevőkkel közvetlenül 

ismertetni kell.  
 
3. Csak azzal a pályázóval köthető szerződés, akit a döntéshozó nyertesként kihirdetett.  
 
4. A szerződést a pályázat eredményének kihirdetése után 90 napon  belül meg kell kötni. A 
szerződést úgy kell megkötni, hogy a pályázat nyertesének az ajánlati kötöttsége még 
fennálljon. 
 
5. Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése meghiúsulna, vagy a szerződés aláírása 
után a nyertes a szerződést nem teljesíti, és ezért a kiíró a szerződétől elállt, úgy a kiíró 
jogosult a soron következővel szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni. 
Erről szóló rendelkezést a pályázatban minden esetben egyedileg kell kikötni. 
 

Harmadik fejezet 
ÁRVERÉS 

 
I.  

Általános szabályok 
 
Az Önkormányzat Vagyonrendeletében meghatározott tulajdonosi jogokat gyakorló szerv 
dönthet úgy, hogy vagyontárgyát árverés útján értékesíti. A döntéssel egyidejűleg ki kell 
jelölni az árverést levezető szervezetet vagy személyt, a kikiáltási árat, továbbá az árverés 
helyét és idejét. Az árverést közjegyző jelenlétében kell lebonyolítani. 
 

II.  
Az árverés kitűzése 

 
1. Az árverés időpontját a hirdetményben úgy kell meghatározni, hogy a hirdetmény 
közzététele és az árverés között legalább 20 naptári nap legyen. 
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2. Az árverési hirdetmény teljes szövegét a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján ki kell 
függeszteni, kivonatát 25 M Ft értékhatárig egy helyi lapban, az e fölötti értékhatárnál 
megyei, vagy egy országos napilapban, valamint az Önkormányzat honlapján is közzé kell 
tenni. 
 
3. Az árverési hirdetménynek tartalmaznia kell: 

a) az árverés helyét és idejét, 
b) az árverésre bocsátott vagyontárgy főbb jellemzőit, a kikiáltási árat, 
c) ingatlan esetében az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatait /az ingatlan fekvésének 

helyét, helyrajzi számát, alapterületét, épületnél a telek területét/, az ingatlan 
tartozékait, épületnél a jellemző sajátosságokat, továbbá beköltözhető, vagy lakott 
állapotát, 

d) a bánatpénz összegét, befizetésének határidejét, 
e) az árverési feltételeket. 

 
4. Az árverésen az vehet részt, aki az ingatlan kikiáltási árának legalább 15 %-át legkésőbb az 
árverési tárgyalás napján az  Önkormányzat számlájára befizette és az erről szóló bizonylatot 
az árverési tárgyalás megkezdésekor bemutatta. 

 
5. Az árverést lefolytató személy az árverési tárgyaláson: 

a) megállapítja a résztvevők nyilatkozata alapján, hogy a nyilvános tárgyalás 
megtartásának akadálya nincs, 

b) jegyzőkönyvben rögzíti az árverés résztvevőinek nevét, 
c) ellenőrzi a bánatpénz befizetésének bizonylatait, 
d) ismerteti a kikiáltási árat és az árverés feltételeit, 
e) felhívja az árverezőket ajánlatuk megtételére, 
f) közli a licitálás eredményét és az árverési vevő nevét, 
g) az árverési tárgyalást bezárja. 

 
6. Az árverési tárgyaláson a kikiáltási ár ingatlan értékesítése esetén legalább annak forgalmi 
értéke, bérbeadás, vagy más jellegű hasznosítás esetén hasonló hasznosítású ingatlanok egy 
éves piaci bérleti díja. 

 
7. A licitlépcső mértékét a Kiíró határozza meg. Az árverést addig kell folytatni, míg ajánlatot 
tesznek. Több azonos ajánlat esetén – ha a licitlépcső alkalmazása eredménytelen – az 
árverést levezető személy más licitlépcsőt is megállapíthat. Ha nincs további ajánlat, az 
árverést lefolytató a felajánlott legmagasabb vételár háromszori kikiáltása után kijelenti, hogy 
az ingatlant a legtöbbet ajánló megvette. 

 
8. Az árverési vevő által befizetett bánatpénzt a szerződés megkötése esetén a vételárba be 
kell számítani. Az árverési vevőn kívüli többi befizetőnek a bánatpénzt az árverés befejezését 
követően vissza kell adni. 

 
9. Az árverésről a közjegyző jegyzőkönyvet készít. 

a) Az árverési jegyzőkönyvet az árverést vezető személy és a jegyzőkönyvvezető 
aláírásukkal hitelesítik. 

b) Az árverési jegyzőkönyvet annak elkészültét és hitelesítését követően meg kell 
küldeni az árverési vevőnek. 
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10. Az árverés sikertelen, ha 

a) nem tettek vételi ajánlatot.  
b) az árverési vevő az árverési hirdetményben előírt határidőn belül fizetési 

kötelezettségét nem teljesítette, vagy visszalépett.  
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2. függelék a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez 
 

A vagyonkimutatás tartalmi és szerkezeti követelményei 
 

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 91. § (2) bekezdés c) pontjában, a helyi 
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 110. § (2) bekezdésében 
meghatározottak szerint vagyonkimutatást kell a zárszámadáshoz csatolni, melyben az 
Önkormányzat és intézményei saját vagyonának adatait (eszközeit és kötelezettségeit) 
mutatja be a költségvetési év mérlegfordulónapján (december 31-én).  

 
(2) A vagyonkimutatás összeállításával szembeni általános követelmény 

a) a vagyonkimutatásban szereplő eszközök könyv szerinti (nettó) értékének összege 
és kötelezettségek összege meg kell, hogy egyezzen az éves költségvetési 
beszámoló könyvviteli mérlegében szereplő leltárral alátámasztott eszközök, 
kötelezettségek összegével 

b) a vagyonkimutatásban szereplő ingatlanok bruttó értékének, bekerülési értékének 
összege meg kell, hogy egyezzen számviteli analitikus nyilvántartásban és az 
ingatlan-vagyonkataszterben szereplő adatokkal 

c) mind a vagyonkimutatás, mind a könyvviteli mérleg, mind az ingatlan-
vagyonkataszter adatainak mérlegvalódiság elvének érvényesülését az 
Önkormányzat és az általa felügyelt önkormányzati intézmények, szervek által 
mérlegfordulónapra készített leltárral kell alátámasztani. (Amennyiben a tulajdon 
védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint ha a költségvetési 
szervezet az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról 
folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor az 
átfogó leltározást elegendő kétévenként végrehajtani. Kivéve: üzemeltetés, 
vagyonkezelés) 

 
(3) A vagyonkimutatás az Önkormányzat vagyonának a költségvetési év zárónapján 

(december 31-én) meglévő aktuális állapotát mutatja törzsvagyon (ezen belül 
forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon), valamint üzleti vagyon 
szerinti bontásban. 

 
(4) A vagyonkimutatás két részre tagozódik, számba veszi a jogosultságokat (aktívák), 

valamint a kötelezettségeket (passzívák). 
 
(5) A vagyonkimutatásban az értékadatokat ezer forintra kerekítve kell szerepeltetni. 
 
(6) A vagyonkimutatásban kizárólag az önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak 

vehetők fel.  
 

(7) A vagyonkimutatásban az ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségeket, terheket is fel 
kell tüntetni. 

 
(8) Elidegenítéssel az önkormányzati tulajdonból kikerült vagyonnal kapcsolatban 

fennmaradt jogosultságokat, vagy kötelezettségeket külön kell szerepeltetni. 
 

(9) Az idegen tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházások, felújítások könyvviteli 
mérlegben kimutatott, aktivált értékét elkülönítetten kell szerepeltetni. 

 
A vagyonkimutatás szerkezeti felépítését a függelék táblázati része tartalmazza. 
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Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Tóth Pálnak, az Ügyrendi, Igazgatási és 
Rendészeti Bizottság elnökének. 
 

2.) napirend 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 …./…. (………) önkormányzati rendelete  
Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 
Dr. Almási Csaba Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője ismerteti, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseinek nagy többsége 
2013. január 1-től lép hatályba, 60 napon belül kell az önkormányzatok SZMSZ-eiben 
átvezetni a törvényből fakadó módosításokat. Ennek tesz eleget az előterjesztés, amely 
lényegi változásokat nem tartalmaz, de több területen jelent módosítást. Az új Ötv. nem 
szabályozza az önkormányzatok kötelező feladatait, ehhez kell igazítani az SZMSZ-t, amely 
azokat a feladatokat sorolja fel, amelyeket a önkormányzat önként vállalhat. Az új Ötv. 
szankciót fűz ahhoz, ha valamelyik képviselő nem jelenti be személyi érintettségét, az 
önkormányzat SZMSZ-e azt az irányvonalat követi, hogy a határozathozatalból kizárja a 
képviselőt, de a határozatképesség szempontjából figyelembe veszi. A járási hivatal 
megalakulásával az Okmányiroda feladat- és hatásköre a járási kormányhivatalhoz került, így 
az ügyfélfogadás rendjét is módosítani kellett. Kiegészítésként bekerült az eddigi ügyfél 
fogadási rendhez, hogy az anyakönyvvezetők keddi és csütörtöki napon 8.00-12.00 óráig csak 
haláleset anyakönyvezése céljából tartanak ügyfélfogadást. Az átruházott hatáskörökben a 
járási hivatal megalakulásával kapcsolatban történt újraszabályozás.  
 
Vitális István  a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság a Lakásügyi 
és Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttes ülésen tárgyalta az előterjesztést és azt 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Tóth Pál levezető elnök kéri, szavazzanak. 
 
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról  

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva az Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. 
(III. 31.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének I. 3.1. pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el:  
 

ELSŐ RÉSZ 
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I. Fejezet 
 Általános rendelkezések 

 
1. § 

 
(1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Ózd Város Önkormányzata 
         (a továbbiakban: Önkormányzat) 
      Székhelye:  3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
(2) Az Önkormányzat működése Ózd város közigazgatási területére terjed ki. 
 
(3) Az Önkormányzat jelképeit, azok használatának rendjét, címerét és zászlóját külön 

önkormányzati rendelet szabályozza. 
 
 

MÁSODIK RÉSZ 
A Képviselő-testület  

 
II. Fejezet 

 A Képviselő-testület megalakulása 
 

2. § 
 

(1) A Képviselő-testület tagjainak száma tizenöt fő, névsorát az 1. függelék tartalmazza. 
 

(2) A Képviselő-testület alakuló ülésének megnyitását követően a Helyi Választási 
Bizottság elnöke tájékoztatást ad az önkormányzati választásról.  

 
(3) A korelnök felkéri a két legfiatalabb képviselőt a mandátumvizsgáló bizottságban való 

részvételre és a választási jegyzőkönyvek alapján megvizsgálják a képviselők 
mandátumát. A korelnök és a két legfiatalabb képviselő mandátumát az elsőnek igazolt 
három képviselőből álló bizottság vizsgálja meg. 

 
(4) A mandátumvizsgálat eredményéről a korelnök tájékoztatást ad. 

 
(5) A megbízólevelet átvett képviselők a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt esküt 

tesznek. A polgármester a Képviselő-testület előtt tesz esküt. A korelnök bejelenti a 
Képviselő-testület megalakulását, ezt követően az ülést a polgármester vezeti. 

 
(6) Az alakuló vagy az azt követő ülésen a képviselő-testület az Mötv. 43.§ (3) bekezdésben 
meghatározott feladatok elvégzésén kívül megválaszthatja a tanácsnokokat. 
 

3. § 
                                                                                       
A Képviselő-testület a települési képviselőnek, a bizottság elnökének, a bizottság tagjának, a 
tanácsnoknak és a nem képviselő bizottsági tagnak tiszteletdíjat állapít meg, amelynek 
mértékét az 1. melléklet tartalmazza.  
 

III. Fejezet 
 A Képviselő-testület feladata és hatásköre 



 113 

 
4. § 

(1) A Képviselő-testület önként vállalja az alábbi feladatok ellátását: 
a) nemzeti ünnepek és egyéb városi rendezvények támogatása, 
b) településüzemeltetési feladatok (a közvilágítás, helyi közutak és közterületek, 

köztemető fenntartása kivételével), városi strand üzemeltetése, 
c) közfoglalkoztatás elősegítése,  
d) közösségi és versenysport támogatása, sportlétesítmények fenntartása, üzemeltetése, 
e) írott és elektronikus média fenntartása, támogatása, 
f) helyi autóbusz-közlekedés fenntartása, 
g) városrehabilitációs feladatok, 
h) közrend, vagyonvédelmi feladatok, 
i) egyházak felhalmozási célú támogatása, 
j) ifjúságpolitikai célok, civil szervezetek támogatása, 
k) lakás- és helyiséggazdálkodással kapcsolatos feladatok,  
l) környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok, 
m) közművelődési feladatok és az ezeket ellátó szervezetek fenntartása, működtetése. 

 
(2) Az Önkormányzat által ellátandó szakfeladatok jegyzékét a 2. függelék tartalmazza.  
 
(3) Az átruházott hatásköröket a 4. melléklet tartalmazza.   
 

IV. Fejezet 
A települési képviselő jogai és kötelességei  

 
5. § 

 
A települési képviselő jogait és kötelességeit a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvényben (a továbbiakban: Ötv.) foglaltak szerint gyakorolja. 
 

1. Interpellációs jog 
 

6. §  
 

(1) A képviselőt megilleti az interpellációs jog. 
 
(2)  Interpellációt bármely önkormányzati ügyben elő lehet terjeszteni. 
 
(3) A képviselők interpellációjukat a polgármesterhez jelenthetik be írásban. A bejelentésben 

meg kell jelölni az interpelláció rövid tartalmát. 
  
(4) Abban az esetben, ha az interpellációt a képviselő-testületi ülést megelőzően legalább 

három munkanappal jelentik be, arra az interpelláltnak a soron következő rendes 
képviselő-testületi ülésen válaszolnia kell. Bonyolult, vizsgálatot igénylő ügyben az 
interpellált kérheti, hogy tizenöt napon belül írásban adhasson választ, amelyről a 
következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.  

 
(5) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról a képviselő nyilatkozata után a Képviselő-

testület határoz. 
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(6) Amennyiben a Képviselő-testület a választ nem fogadja el, úgy azt a polgármester 
további vizsgálatra kiadja az illetékes bizottság elnökének. 

 
(7)  Az interpelláció és a válasz időtartamára a napirendhez kapcsolódó hozzászólás szabályai 

vonatkoznak. 
 

2. Képviselőcsoport alakításának joga 
 

        7. § 
 
(1) A helyi önkormányzati választáson mandátumot szerzett képviselők önkormányzati 

tevékenységük összehangolására egy képviselőcsoportot, vagy közös képviselőcsoportot 
hozhatnak létre. Képviselőcsoport alakításához legalább három képviselő részvétele 
szükséges. Egy települési képviselő csak egy képviselőcsoportnak lehet tagja. A 
képviselőcsoport tagjai sorából vezetőt választhat. A képviselőcsoport a vezetőjét 
indokolási kötelezettség nélkül bármikor visszahívhatja. 

 
(2) A képviselő a képviselőcsoportból kiléphet. A képviselőcsoport a tagját kizárhatja. A 

kilépett vagy kizárt képviselő a kilépést vagy kizárást követő hat hónap elteltével 
bármelyik képviselőcsoporthoz csatlakozhat. 

 
(3) A képviselőcsoport megalakulásával – ideértve a képviselőcsoport elnevezését, a 

csoportot alkotó képviselők névsorát, vezetőjének és helyettesének nevét -, 
megszűnésével, tagjának kizárásával kapcsolatos döntéseket a képviselőcsoport vezetője 
nyolc napon belül írásban köteles a polgármesternek bejelenteni, aki erről a Képviselő-
testületet a következő ülésen szóban tájékoztatja. 

 
(4) Megszűnik a képviselőcsoport, ha tagjainak száma három fő alá csökken, vagy ha a 

képviselőcsoport ezt határozatában kimondja. 
 
(5) A képviselőcsoport-vezető jogai, feladatai: 
 

g) Az önkormányzati feladatok összehangolt és eredményes ellátása céljából 
biztosítja a képviselőcsoporton belül és a képviselőcsoportok között a folyamatos 
együttműködést, információcserét, koordinálja a szükséges egyeztetéseket, 
véleménykialakítást. 

 
h) A képviselőcsoport vezetője jelentősebb önkormányzati ügyekben - a téma 

megjelölésével – a képviselőcsoport-vezetők részére egyeztető megbeszélést 
kezdeményezhet a polgármesternél. 

 
i) A képviselőcsoport vezetője a bizottsági és képviselő-testületi ülésre előterjesztést 

tehet. 
 

j) A képviselőcsoport vezetője a Képviselő-testület ülésén a csoport nevében 
napirendenként legfeljebb öt percben véleményt nyilváníthat.  

 
k) Bizottsági vagy képviselő-testületi üléseken a képviselőcsoport vezetője legfeljebb 

tizenöt percnyi időtartamra szünetet kérhet, melyet az ülés elnöke rendelhet el. 
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l) A képviselőcsoport vezetője jogosult napirend előtti felszólalásra, ha azt az ülés 
megkezdését megelőzően legalább egy órával – a téma megjelölésével – a 
polgármesternek írásban jelzi. 

 
3. Kötelességek 

 
8. § 

 
(1) A képviselő köteles olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti 

tevékenységre, a választók bizalmára. 
 

(2) A képviselő köteles tevékenyen részt venni a Képviselő-testület munkájában.  
 

(3) A képviselő köteles bejelenteni a polgármesternek, a bizottság tagja a bizottság 
elnökének, amennyiben a Képviselő-testület vagy a bizottság ülésén nem tud részt 
venni, vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van. 

 
(4) A képviselő köteles a Képviselő-testület és bizottságai felkérésére részt venni egyes 

képviselő-testületi, illetve bizottsági ülések napirendjének előkészítésében, határozatai 
végrehajtásának ellenőrzésében. 
 

(5) A képviselő köteles bejelenteni személyes érintettségét a döntéshozatalban. 
 

(6) Az (5) bekezdésben foglalt kötelezettség megszegése esetén az ülés vezetője - ha 
tudomással bír róla - felhívja a képviselőt arra, hogy jelentse be személyes 
érintettségét. 
 

(7) Ha a képviselő úgy nyilatkozik, hogy ő személyesen nem érintett az ügyben, de a 
körülményekből arra lehet következtetni, hogy a képviselő személyes érintettsége 
fennáll, a képviselő kizárásáról a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt. 
Ha a Képviselő-testület kizárja a képviselőt, a képviselő az adott ügyben nem 
szavazhat, de a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek számít. 

 
 

V. Fejezet 
A Képviselő-testület működése 

 
4. Gazdasági program  

 
9. § 

 
(1) A képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül elfogadja gazdasági 

programját. 
 

(2) A polgármester a gazdasági program elkészítéséhez az előkészítés során javaslatot kér 
a képviselőktől, bizottságoktól, tanácsnokoktól, a jegyzőtől és az önkormányzati 
intézmények vezetőitől.  

 
5. Munkaterv 
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10. § 
 
(1) A Képviselő-testület rendes üléseit éves munkaterv szerint tartja.  
 
(2) A munkatervet a jegyző készíti elő, amelyet a polgármester legkésőbb a tárgyévet 

megelőző év december 31. napjáig terjeszt a Képviselő-testület elé. 
 
(3)  A munkaterv összeállításához javaslatot kell kérni: 
  a) a Képviselő-testület tagjaitól, 
  b) a Képviselő-testület bizottságaitól, 
  c) a települési nemzetiségi önkormányzattól. 
 
(4) A munkatervnek tartalmaznia kell: 

a) az ülések tervezett időpontját, 
b) a Képviselő-testület ülésének napirendjét, az előterjesztők megnevezését, 
c) a közmeghallgatás tervezett időpontját.  

 
 (5)  A munkatervet meg kell küldeni a képviselőknek, a napirendben érintett előterjesztőknek, 

valamint a települési nemzetiségi önkormányzat elnökének. 
 
(6)  A munkaterv a képviselő-testületi és bizottsági munka tervezésének eszköze, ezért attól 

indokolt esetben el lehet térni. 
 

6. A Képviselő-testület ülései 
 

11. § 
 

(1) A Képviselő-testület ülése nyilvános. Az ülések idejéről, helyéről és napirendjéről a város 
lakosságát a helyi írott és elektronikus sajtón keresztül (a továbbiakban: helyben szokásos 
módon) tájékoztatni kell.  

 
(2) A Képviselő-testület az Mötv.46.§ (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetekben zárt 

ülést tart, a Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt esetben - bármely képviselő 
javaslatára - zárt ülést rendelhet el.  A Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt 
esetben a zárt ülésről a Képviselő-testület minősített többséggel határoz.  

 
(3) Zárt ülésen a Polgármesteri Hivatal adott ügyben érintett szervezeti egységeinek vezetői 

szakértőnek minősülnek.  
 
(4) Zárt ülésről egyéni hangfelvétel nem készíthető. 
 
(5) Zárt ülésen hozott döntésekről felvilágosítást - a közérdekű adat és közérdekből nyilvános 

adat megismerésének biztosítása céljából - a polgármester és a jegyző adhat. A 
tájékoztatás nem sértheti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló jogszabályi előírásokat és azon érdekeket, amelyek a zárt ülés 
elrendelésének alapjául szolgáltak. A polgármester a tájékoztatásra esetenként 
felhatalmazhatja a tárgyban érintett bizottság elnökét vagy a témában kijelölt szóvivőt is. 

 
12. § 
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c) A Képviselő-testület rendes ülést tart, valamint rendkívüli és ünnepi ülést tarthat. 
 
(2) A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, 
mindkettő akadályoztatása esetén a 44. § (1) bekezdése szerinti sorrendben az adott bizottság 
elnöke hívja össze és vezeti. 
 

7. Rendes ülés 
 

13. § 
 

(1) A Képviselő-testület munkaterv alapján, évente legalább kilenc alkalommal tart rendes 
ülést. 
 

(2)  A Képviselő-testület ülésére a testület tagjainak és a meghívottaknak az ülést legalább tíz 
nappal megelőzően meghívót kell küldeni. A meghívónak tartalmaznia kell: 

a) az ülés helyét és időpontját, 
b) a javasolt napirendi pontokat, 
c) a  napirend előterjesztőjének, valamint a napirendhez meghívott személynek a 

nevét, beosztását, tisztségét. 
 
(3) A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni: 

a) Ózd város országgyűlési képviselőjét,  
b) a jegyzőt, 
c) a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetőit, 
d) azt a személyt, valamint szervezet vezetőjét, akinek jelenléte a napirend 

tárgyalásához szükséges, erre az előterjesztő vagy a polgármester tesz 
javaslatot, 

e) a települési nemzetiségi önkormányzat elnökét,  
f) az adott témában közreműködő szakértőt. 

 
14. § 

 
(1) A meghívottak részére az előterjesztéseket lehetőség szerint a meghívóval együtt kell 

megküldeni.  A napirendhez érintettsége okán meghívott személy, vagy szervezet 
vezetőjének csak azon napirendi pontra vonatkozó előterjesztést kell megküldeni, 
amelyikhez meghívása kapcsolódik. 

 
(2) A zárt ülés anyagát csak a zárt ülésre meghívottaknak kell megküldeni. 
 
(3) A képviselők részére a Képviselő-testület ülésére a meghívó és az előterjesztések 

megküldése elektronikus úton történik. 
 

8. Rendkívüli ülés 
 

15. § 
 

(1) Határidőhöz kötött, fontos és halaszthatatlan napirend megtárgyalására a polgármester 
rendkívüli képviselő-testületi ülést hívhat össze.  
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(2) Rendkívüli ülés összehívására vonatkozó, a Mötv. 44.§-ban meghatározott 
kezdeményezők által aláírt indítványban meg kell jelölni a rendkívüli ülés összehívásnak 
javasolt napirendjét, időpontját és indokait. Az indítványt kezdeményezők a 
polgármesternél kötelesek előterjeszteni legkésőbb a rendkívüli ülés javasolt időpontjától 
visszafelé számított nyolcadik munkanapon.  

 
(3) A polgármester a benyújtástól számított három munkanapon belül – lehetőleg a javasolt 

időpontra - köteles összehívni az ülést. Amennyiben a megjelölt időpontra az ülés nem 
hívható össze, legkésőbb a benyújtás időpontjától számított tizenötödik napig kell 
összehívni. 

 
(4) A rendkívüli ülés összehívására a rendes ülésre vonatkozó rendelkezéseket kell 

alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a meghívót és az előterjesztést az ülést legalább két 
nappal megelőzően kell kiküldeni. 

 
9. Ünnepi ülés 

 
16. § 

 
(1) A város életében jelentős évfordulók, események alkalmával a polgármester ünnepi ülést 

hívhat össze. 
 
(2) Az ünnepi ülésre a testületi ülésre vonatkozó rendelkezéseket értelemszerűen kell 

alkalmazni. 
 

VI. Fejezet 
Az előterjesztések rendje 

 
17. § 

 
(1) A Képviselő-testület és bizottságai ülésére előterjesztést tehet: 

a) a polgármester, 
b ) az alpolgármester, 
c) a képviselőcsoport vezetője, 

 d) a bizottsági elnök, 
 e) a képviselő, 
 f) a jegyző, 
 g) a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységének vezetője, 

h) az, akit a Képviselő-testület vagy a polgármester az előterjesztés  elkészítésére 
felkér, felhatalmaz, és 

i)  az önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaság, intézmény 
vezetője, a feladatkörébe tartozó ügyben.  

 
(2) Az előterjesztéseket a rendes ülésre vonatkozó munkatervben megjelölt időpontban, 

legkésőbb az ülést megelőző tíz nappal kell leadni a Polgármesteri Hivatal illetékes 
szervezeti egységének, és ekkor kell javaslatot tenni a meghívandó személyekre és 
szervekre. 

 
(3) Az előterjesztés lehet:  

a) önkormányzati rendelet tervezet, 
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b) határozati javaslat (munkatervben tervezett, vagy aktuális feladatokból következő 
döntést igénylő ügyben), 

c) beszámoló, 
d) tájékoztató. 
 

(4) A Képviselő-testület és a bizottság ülésén napirendként csak olyan előterjesztés 
tárgyalható, amely megfelel az előterjesztésekkel szemben e rendeletben támasztott 
tartalmi és formai követelményeknek, és a polgármesterrel, az érintett bizottságokkal, 
tanácsnokokkal és a jegyzővel az egyeztetés és véleményezés megtörtént. 

  
(5)  A Képviselő-testület elé előterjesztést írásban lehet tenni.  
 
(6) A képviselő-testületi ülésen csak a polgármester engedélyével lehet előterjesztést 

kiosztani. 
 

10. Az előterjesztés formai követelményei 
 

18. § 
 

(1) A rendelet-tervezet szakmai előkészítése a jegyző feladata. 
 
(2) Rendelet-tervezet az illetékes bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti 

Bizottság előzetes véleményezése után kerülhet a Képviselő-testület elé. 
 

(3)  A rendelet-tervezetet indokolni kell.  
 

19. § 
 

(1) A előterjesztések – a rendelet-tervezet kivételével - általában három részből állnak: 
bevezetésből, értékelő elemzésből és határozati részből: 

            a) a bevezetés tartalmazza:  
 aa) testület korábbi döntéseit, állásfoglalásait,  
 ab) az előterjesztéssel elérni kívánt célt,  
 ac) a testület döntésének szükségességét,  
 ad) az előterjesztés tárgyára vonatkozó jogszabályokat. 
 b) az értékelő elemzés tartalmazza: 

ba) a korábbi intézkedések végrehajtásának összefoglalt eredményeit, 
bb) átfogó elemzést a jelenlegi helyzetről, és az elérni kívánt eredményről, 
bc) mindazokat az információkat, amelyek a javasolt döntés meghozatalához 

szükségesek, 
bd) az egyes döntési lehetőségek, javaslatok indokolását, az érvek, ellenérvek, 

előnyök és hátrányok egyidejű bemutatását, 
be) a tájékoztatást az előzetes egyeztetésekről. 

  c) a határozati rész tartalmazza: 
ca) a bevezetőt, amely a tárggyal kapcsolatos testületi álláspontot tükrözi, 
cb) az egyértelműen megfogalmazott rendelkező részt, 
cc) a végrehajtásért felelős szerv, vagy személy(ek) megjelölését, és a végrehajtás 

határidejét (naptár szerinti vagy „folyamatos” megjelölést),  
cd) a javaslatot az azonos témakörben hozott korábbi határozat idejétmúlt 

rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésére, 
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ce) az eltérő tartalmú javaslatoknál több alternatívát. 
 
(2)  Az előterjesztések szövegének elkészítésénél alapvető követelmény a világos, 

áttekinthető szerkezet, egyszerű, közérthető, rövid, tömör megfogalmazás. 
 

20. § 
(1)   Az előterjesztés készülhet: 
  a) normál ügymenetben, 
  b) gyorsított ügymenetben, 
  c) sürgősségi indítványként. 
   
(2) Az előterjesztések előkészítési rendjét a jegyző külön utasításban szabályozza.  
 

21. § 
 

(1) Normál ügymenet szerinti előkészítési rend esetén az előkészítést az ülést megelőző 
tízedik napig le kell folytatni. 

  
(2) Amennyiben egy előterjesztést időközben felmerülő halaszthatatlan ok, sürgős határidő 

miatt nem lehet a normál ügymenet szerint előkészíteni, akkor a polgármesterrel és a 
jegyzővel történt előzetes egyeztetést követően kerülhet sor a gyorsított ügymenetre és az 
egyeztetési eljárás lefolytatására.  

 
(3) Sürgősségi indítvány az a napirendi javaslat, amelyet a képviselőknek és a tanácskozási 

joggal meghívottaknak a meghívó mellékleteként, vagy ettől függetlenül legalább az ülést 
megelőző két munkanappal nem küldtek meg.  

 
(4)  A polgármester, az alpolgármester, a bizottságok, a képviselők és a jegyző javasolhatják a 

Képviselő-testületnek valamely előterjesztés sürgősségi indítványként történő kivételes 
tárgyalását.  

 
(5) A sürgősségi indítványt a csatolt írásos határozati javaslattal, a polgármesternél kell 

benyújtani, legkésőbb az ülést megelőző munkanapon, tizenegy óráig. 
 
(6) A Képviselő-testület a napirend vitája során határoz arról, hogy napirendre tűzi-e a 

sürgősségi indítványt. 
 
(7) Módosító javaslatot képviselő az önkormányzati rendelet-tervezethez és az előterjesztés 

határozati javaslatához előzetesen, írásban tehet. 
 
(8)  A módosító javaslatokat legkésőbb a Képviselő-testület ülését megelőző munkanapon 

kell a polgármesterhez benyújtani. Indokolt esetben napirend tárgyalásakor is 
előterjeszthető a módosító javaslat. 

 
VII. Fejezet 

A Képviselő-testület tanácskozási rendje 
 

22. § 
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(1) A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, mint 
elnök vezeti. Mindkettő akadályoztatása esetén a 44. § (1) bekezdésében meghatározott 
sorrend szerinti bizottságok elnökei helyettesítik 

 
(2) Az elnök munkáját a jegyző segíti. 
 
(3)  Az elnök megnyitja az ülést, és megállapítja a határozatképességet, melyet az ülés teljes 

tartama alatt figyelemmel kísér. A testületi ülés akkor határozatképes, ha a megválasztott 
képviselők több mint a fele jelen van. Amennyiben azt állapítja meg, hogy a Képviselő-
testület nem határozatképes, az ülést legfeljebb harminc percre felfüggesztheti. Ha ezt 
követően sincs meg a szükséges létszám, az elnök az ülést elnapolja.  

 
23. § 

 
(1) A rendes ülés napirendjére a polgármester – a munkaterv figyelembevételével – tesz 

javaslatot, amelynek alapján a napirendet a Képviselő-testület állapítja meg. 
 
(2) A Képviselő-testület a napirend kérdésében egyszerű többséggel dönt. Az indítvány 

benyújtója előterjesztését, határozati javaslatát részben vagy egészben visszavonhatja az 
indítvány határozati javaslatáról történő szavazás megkezdéséig. 

 
(3) A napirendi pontok tárgyalásának sorrendje általában a következő: 
   a) önkormányzati rendelet-tervezetek, 
   b) határozati javaslatok, 
   c) beszámolók, 
   d) tájékoztatók, 
   e) közérdekű kérdés, bejelentés és javaslat. 
 
(4) A (3) bekezdés d) pont szerinti tájékoztatók keretében a polgármester írásban ad 

tájékoztatást: 
a) lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott 

döntésekről, 
b) az utolsó tájékoztató óta megtett fontosabb intézkedésekről, valamint a jelentősebb 

eseményekről.  
24. § 

 
(1) A Képviselő-testület ülésén résztvevő képviselők és minden jelenlévő személy köteles a 

tanácskozás méltóságát tiszteletben tartani. 
 
(2)   Az elnök biztosítja az ülés zavartalan rendjét. 
 
(3)   Az elnök a tanácskozás rendjének fenntartása során a következő intézkedéseket teheti: 

a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgytól, a tanácskozáshoz nem méltó, 
másokat sértő kifejezést használ, magatartást tanúsít, 

b) rendreutasíthatja azt, aki a Képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít, 
c) rendreutasítja és szükség esetén megvonja a hozzászólás jogát attól a felszólalótól, 

akinek magatartása figyelmeztetés ellenére ismételten kifogás alá esik. 
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(4) Az elnöknek a rendfenntartás érdekében tett – e rendeletben szabályozott – indokolt 
intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani vagy azokkal vitába szállni nem 
lehet. 

 
(5) Tartós rendzavarás, állandó lárma vagy a tanácskozást lehetetlenné tevő egyéb körülmény 

esetén az elnök az ülést felfüggesztheti. 
 
(6) A folytatólagosan megnyitott ülésen a (5) bekezdésben írt rendzavarás ismétlődése esetén 

az elnök az ülést berekesztheti és a még nem tárgyalt napirendek tárgyalását a soron 
következő ülésre elnapolhatja. 

 
25. § 

 
(1) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalhatják el. 
 
(2) A hallgatóság tetszését vagy nemtetszését nem nyilváníthatja ki. 
 
(3) A tanácskozás rendjének megzavarása esetén az elnök rendre utasíthatja a rendzavarókat. 

Ismétlődő rendzavarás esetén kötelezheti az érintetteket a tanácskozóterem elhagyására. 
 
(4) Zárt ülés elrendelésekor a hallgatóságnak a termet el kell hagynia. Ennek idejére az elnök 

néhány perces szünetet rendelhet el. 
 

VIII. fejezet 
A felszólalás és hozzászólás szabályai 

 
26. § 

 
(1)  A Képviselő-testület ülésén az alábbi felszólalásokra kerülhet sor: 
  a) napirend előtti felszólalás, 
  b) napirendhez kapcsolódó felszólalás, 
  c) felszólalás ügyrendi kérdésben, 
  d) interpelláció, 
  e) közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok. 
 
(2)  A Képviselő-testület ülésein a képviselők és a tanácskozási joggal résztvevő meghívottak 

kaphatnak szót. 
 
(3) Abban az esetben, ha az elnök az előterjesztő, a napirend megtárgyalásának időtartamára 

át kell adnia az ülés vezetését a 22. § (1) bekezdés rendje szerint.  
 
(4) Szavazatszámláló berendezés használata esetén felszólalásra és hozzászólásra a 

kezelőpult megfelelő használatával kerülhet sor. A berendezés a hozzászólásra 
jelentkezőket sorolja és a képernyőn megjeleníti. 

 
11. Napirend előtti felszólalás 

 
27. § 
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(1)  Napirend előtti felszólalásra az ülés megnyitását legalább egy órával megelőzően 
bármelyik képviselő az elnöktől írásban, a téma megjelölésével kérhet engedélyt. 

 
(2) A felszólalás témájának ismertetése után az elnök indítványára – vita nélkül – a 

Képviselő-testület dönt arról, hogy a felszólalást a napirend előtt vagy után hallgassák 
meg. 

 
(3)  A napirend előtti felszólalás legfeljebb öt percig tarthat.  
 
(4) Napirend előtti felszólalással kapcsolatban a további képviselői hozzászólásra az elnök 

adhatja meg a szót.  
 

12. Napirendhez kapcsolódó felszólalás 
 

28. § 
 
(1) Napirendhez kapcsolódó felszólalási, hozzászólási szándékukat a képviselők az ülés 

elnökének jelzik. A felszólalásra az elnök adja meg a szót. A napirend előterjesztőjét 
szóbeli kiegészítés joga illeti meg, de annak az írásbeli előterjesztéséhez képest új 
információkat is kell tartalmaznia. 

(2) A napirendhez kapcsolódó hozzászólások sorrendje: 
   a) az előterjesztő, 
   b) az illetékes bizottság elnöke, 
  c) jelentkezés sorrendjében. 
 
(3) A hozzászólások időtartama legfeljebb öt perc lehet, amelynek korlátozására bármely 

képviselő javaslatot tehet. Az indítványról a Képviselő-testület vita nélkül dönt. 
 
(4)  A hozzászóló az adott témában legfeljebb kétszer szólalhat fel. A második hozzászólás 

időtartama legfeljebb három perc lehet. Harmadik hozzászólást az elnök engedélyezhet 
kettő perc időtartamban. Az időkeretektől az elnök kivételes esetben eltérést 
engedélyezhet. 

 
(5) Az elnök saját hatáskörében, egyes napirendi pontok tárgyalása során az előterjesztő, 

valamint a feladatkörében érintett bizottsági elnök kérésére tárgyalási szünetet rendelhet 
el. 

 
13. Felszólalás ügyrendi kérdésben 

 
29. § 

 
(1) Ügyrendi kérdésben bármelyik képviselő, a jegyző, valamint a tanácskozási joggal 

meghívott bármikor szót kérhet. Az ügyrendi javaslatok felett a Képviselő-testület 
azonnal, vita nélkül egyszerű többséggel határoz. 

 
(2)  Az ügyrendi kérdésben szót kérő köteles utalni arra a szabályra, amellyel ellentétes 

intézkedést tapasztalt, illetve amely alapján felszólalni kíván. 
 
(3)   Amennyiben az elnök megállapítja, hogy a hozzászólás nem ügyrendi kérdésben történt, 

a képviselőtől megvonja a szót. Ez esetben vitának helye nincs. 
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14. Közérdekű kérdés, bejelentés, javaslat 

 
30. § 

 
(1)  A képviselő közérdekű kérdés, bejelentés vagy javaslat tételére vonatkozó szándékát a 

napirend elfogadásáig – a téma megjelölésével – az ülésvezető részére jelentheti be. 
Megtárgyalására az ülés végén, a „Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok” 
napirendi pont keretében kerül sor. A hozzászólás időtartamára a napirendhez kapcsolódó 
hozzászólás szabályai vonatkoznak. Amennyiben a felvetésnek – az ülésen is jelenlévő – 
konkrét címzettje van, az elnök lehetőséget biztosíthat a válaszadásra, de vita ezen 
napirend keretében nem nyitható. 

(2) A kérdésre adott válasz elfogadásáról nem dönt a Képviselő-testület. 
 

15. Állampolgár hozzászólása 

31. § 
Az elnök indokolt esetben hozzászólási jogot adhat a Képviselő-testület ülésén megjelent 
olyan személynek is, aki nem szerepel a testületi ülésre meghívottak között. Döntésében 
meghatározza a hozzászólás maximális időtartamát, de a megadott szót a felszólalás 
időtartama alatt  bármikor megvonhatja, ha a hozzászóló a tárgytól eltér. 
 

IX. Fejezet 
Vitavezetési szabályok  

 
32. § 

 
(1)  A polgármester minden napirendi pont felett külön-külön nyit vitát. 
 
(2)  A költségvetés tárgyalásakor, és az elnök minősítése alapján egyéb összetett, elvi 

tisztázást, koncepciót, cselekvési főirányok meghatározását igénylő napirendi tárgy 
esetén két részből álló – általános és részletes – vitát kell lefolytatni. 

 
(3) A Képviselő-testület ülésén a napirend előterjesztője vagy bármely képviselő módosító 

javaslatot tehet.  
 
(4)  Az előterjesztőhöz a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak kérdéseket 

intézhetnek, az előterjesztéssel kapcsolatban észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik. 
 

16. A vita lezárása 
 

33. § 
 

(1) Az elnök az általános és a részletes vitát akkor zárja le, ha a napirendhez nincs további 
felszólaló vagy ügyrendi javaslat alapján a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel a 
vita folytatását az elnök javaslatára mellőzi.  

 
(2)  A vita lezárását ügyrendi javaslatként indokolással bármely képviselő kezdeményezheti, 

mely esetben a vita lezárásáról a Képviselő-testület szavazással dönt.  
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(3) A napirend előterjesztőjét megilleti a zárszó joga. 
 

X. Fejezet 
A döntéshozatal szabályai 

 
34. § 

 
(1) A döntések többségét egyszerű többséggel kell meghozni. 
 
(2) Minősített többség  - a megválasztott képviselők több mint felének szavazata - szükséges 

a Mötv-ben előírtakon túlmenően: 
  a) fegyelmi eljárás megindítása,  
  b) fegyelmi büntetés kiszabása és 
  c) kitüntetések adományozása   

esetén. 
(3) A döntési javaslatot szavazásra úgy kell feltenni, hogy arra „igen”-nel vagy „nem”-mel 

lehessen szavazni.  
17. A szavazás módja 

 
35. § 

(1)  Szavazni csak személyesen lehet. 
(2) A szavazás nyílt vagy titkos. 
 
(3) Az elnök előbb a vita során elhangzott módosító és kiegészítő javaslatokat, majd a 

határozati javaslatot összességében bocsátja szavazásra, végül megállapítja a szavazás 
eredményét.  

 
18. Nyílt szavazás 

 
36. § 

 
(1) A nyílt szavazás szavazatszámláló géppel, ennek hiányában kézfelnyújtással történik. 
 
(2) Abban az esetben, ha a nyílt szavazás kézfelnyújtással történik, az elnök köteles a 

szavazatokat megszámláltatni. Kétség esetén a szavazást meg kell ismételni. 
 
(3) A szavazatok összeszámlálása után az elnök megállapítja a szavazás eredményét. 

 
19.Titkos szavazás 

 
37. § 

 
(1) Titkos szavazási mód alkalmazásáról a Képviselő-testület indítvány alapján esetenként, 

egyszerű szótöbbséggel dönt.  
 
(2) A titkos szavazás elsősorban szavazatszámláló géppel történik. 
 
(3)  A szavazás eredményét a berendezés név nélkül rögzíti. 
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(4) Abban az esetben, ha a titkos szavazás urna alkalmazásával történik, a technikai 
feltételeket a jegyzőnek kell biztosítani, lebonyolítása az Ügyrendi, Igazgatási és 
Rendészeti Bizottság elnökének feladata. A titkos szavazás eredményéről a bizottság 
külön jegyzőkönyvet készít, melyet csatolni kell az ülés jegyzőkönyvéhez. 

 
20. Név szerinti szavazás 

 
38. § 

 
(1) A képviselő-testület név szerinti szavazást tart – a bizottság létszáma és összetétele, 

valamint ügyrendi kérdés kivételével - az önkormányzati képviselők egynegyedének 
indítványára. Az indítványozók számát az ülésről készült jegyzőkönyvben fel kell 
tüntetni.  

 
(2) Név szerinti szavazásnál a jegyző egyenként felolvassa a képviselők nevét, akik nevük 

felolvasásakor „igen”-nel, „nem”-mel szavaznak, vagy tartózkodnak a szavazástól. A 
szavazás eredményét az elnök hirdeti ki. A szavazási névsort a jegyzőkönyvhöz kell 
csatolni. 

 
(3) Szavazatszámláló berendezés használata esetén a képviselők – nevük felolvasásakor – a 

készülék megfelelő használatával is szavazhatnak. A szavazás eredményét a berendezés 
rögzíti. 

 
(4) Nem név szerinti szavazás esetén utólag kérni lehet a saját szavazat név szerinti 

feltüntetését a jegyzőkönyvben. 
 

XI. Fejezet 
A Képviselő-testület döntései, közzététele, végrehajtása 

 
39. § 

 
(1) A képviselő-testület döntései lehetnek: 
  a) önkormányzati rendeletek, 
  b) képviselő-testületi határozatok. 
 
(2)  A rendeleteket és a határozatokat külön-külön, évenként folyamatos sorszámmal kell 

ellátni. 
 

(3) A rendelet elfogadását követően annak hiteles szövegét a jegyző szerkeszti, a 
polgármester és a jegyző írja alá. 

 
(4) Az önkormányzati rendelet kihirdetésének módja: a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 

történő kifüggesztés. 
 
(5) Az önkormányzat rendeletét meg kell küldeni: 

 a) az Ózdi Városi Bíróságnak, 
 b) az Ózdi Városi Ügyészségnek, 
 c) az Ózdi Rendőrkapitányságnak, 
 d) az országgyűlési képviselőnek, 
 e) a települési nemzetiségi önkormányzat elnökének, 
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 f) az Ózdi Városi Könyvtárnak, 
g) a város honlapjára. 

 
(6) A Képviselő-testület határozatainak írásba foglalásáért a napirend előkészítője és 

előterjesztője a felelős. 
 
(7) A rendeletek és határozatok nyilvántartása a jegyző feladata. 
 
(8) A jegyző gondoskodik arról, hogy az önkormányzat rendeleteiről és fontosabb 

határozatairól a város lakossága a helyben szokásos módon értesüljön. 
 

21. A határozatok végrehajtásának rendje 
 

40. § 
 
(1) A testületi határozatokat a felelősként megjelölt szerv vagy személy köteles végrehajtani. 
 
(2) A határozat tárgya szerint illetékes hivatali egység közreműködik a testületi határozat 

végrehajtásában és a végrehajtás ellenőrzésében. A közreműködés illetékességében 
felmerülő vitában a jegyző dönt. 

 
(3)  A határozatok végrehajtásáról azok határidejének lejártát követő testületi ülésen kell 

tájékoztatást adni. Folyamatos végrehajtás esetén - ha időközi beszámolás időpontja nincs 
megjelölve – negyedévente, vagy a téma újabb napirendre tűzésekor kell számot adni a 
lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatóban.  

 
XII. fejezet 

A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 
 

41. § 
(1) A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az 

Mötv. 52.§ (1) bekezdés a)-m) pontjaiban foglaltakat, továbbá a bejelentéseket, 
interpellációkat, kérdéseket és az azokra adott válaszok lényegét. 

 
(2) A jegyzőkönyv mellékletét képezi név szerinti szavazás esetén a szavazási névsor. 
 
(3) A jegyzőkönyv eredeti példányát a mellékletekkel együtt a Polgármesteri Hivatal kezeli, 

melyeket évenként be kell köttetni és irattárba kell helyezni. 
 
(4) Abban az esetben, ha a jegyzőkönyv tartalmát illetően vita támad, az Ügyrendi, 

Igazgatási és Rendészeti Bizottság állásfoglalását lehet kérni. 
 
(5)  A jegyzőkönyv egy példányát – zárt ülés jegyzőkönyvének kivételével – a nyilvánosság 

számára való hozzáférés céljából a könyvtárnak meg kell küldeni. 
 
(6)  A zárt ülésről készített jegyzőkönyvbe csak a polgármester, a képviselők, a jegyző, a 

Polgármesteri Hivatal témában érintett köztisztviselői, illetve a rájuk vonatkozó részbe az 
adott napirendi pont tárgyalásán tanácskozási joggal résztvevők tekinthetnek be.  
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HARMADIK RÉSZ 
A Képviselő-testület szervei 

 
XIII. Fejezet 

A polgármester 
 

42. § 
 
(1) A  Képviselő-testületet a polgármester képviseli, megbízatását főállásban látja el. 
 
(2) A polgármester helyettesítésére távolléte, illetve tevékenységében való akadályoztatása 

esetén kerül sor.  
 
(3) A polgármesternek a Képviselő-testület működésével összefüggő feladatai különösen: 

a) biztosítja az önkormányzat demokratikus működését, széles körű nyilvánosságát, 
b) összehívja és vezeti a képviselő-testületi ülést, 
c) tájékoztatja a Képviselő-testületet a döntések végrehajtásáról, 
d) elősegíti a képviselők munkáját, 
e) figyelemmel kíséri a képviselők által beterjesztett javaslatok, bejelentések intézését, 
f) kapcsolatot tart a vonzáskörzet és más települések önkormányzataival, továbbá helyi 

és országos szintű szervekkel, szervezetekkel, 
g) bármely folyamatban lévő önkormányzati ügyben azonnali tájékoztatást kérhet a 

jegyzőn keresztül.  
 

(4) A polgármesternek a bizottságok működésével összefüggő feladatai: 
a)  segíti a bizottságok tevékenységének előkészítését és összehangolását, 
b)  rendszeres megbeszélést tart a bizottsági elnökök és a tanácsnokok részére. 

 
(5) A polgármester az (3) – (4) bekezdésben foglalt feladatait az alpolgármester, a 

tanácsnokok, a bizottsági elnökök és a jegyző bevonásával látja el. 
 
(6) A polgármester rendszeres értekezletet tart a jegyző és a Polgármesteri Hivatal szervezeti 

egységének vezetői részére, kölcsönös tájékoztatás nyújtása mellett értékeli az elmúlt 
időszak tevékenységét és meghatározza a soron következő feladatokat. 

 
(7) A polgármester kiemelt feladata a településfejlesztés és a közszolgáltatások szervezése, 

továbbá együttműködés a társadalmi és civil szervezetekkel, valamint a lakosság 
önszerveződő közösségeivel.  

 
(8) A polgármester biztosítja a vezetés egységét, összehangolja az alpolgármester, a 

tanácsnokok, a bizottsági elnökök és a jegyző munkáját.  
 
(9)  A polgármester havonta legalább egy alkalommal fogadónapot tart.  
 
(10)  A polgármestert – feladatainak ellátásához – állandó szolgálati személygépkocsi 

használata illeti meg. 
 

XIV. Fejezet 
Az alpolgármester 
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43. § 
 
(1)  A Képviselő-testület alpolgármestert választ. 
 
(2)  Az alpolgármester munkáját főállásban látja el. 
 
(3) A polgármester helyettesítését az alpolgármester látja el. Az alpolgármester a 

polgármestert távolléte vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti. 
Intézkedéséről a polgármesternek haladéktalanul köteles beszámolni. 

 
(4)  Az alpolgármester a Polgármesteri Hivatalban minden hónapban fogadónapot tart. 
 
 

XV. Fejezet 
A Képviselő-testület bizottságai 

 
44. § 

 
(1)  A Képviselő-testület a következő bizottságokat hozza létre: 

a) Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, 
b)  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, 

  c) Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság,  
  d) Egészségügyi és Szociális Bizottság, 
  e)  Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság. 
 
(2)  A bizottságok részletes feladat- és hatásköreit a 2. melléklet tartalmazza. 
 

45. § 
 
(1) A bizottságok elnökből, titkárból és tagokból állnak. A bizottságok elnökének, titkárának 

és tagjainak névsorát a 3. függelék tartalmazza. 
 
(2) A bizottság elnökét távollétében a bizottság titkára teljes jogkörrel helyettesíti. 
 
(3) A bizottságok hét tagúak. 
 

46. § 
 

(1) A bizottság elnöke: 
  a) gondoskodik a bizottság munkatervének elkészítéséről és végrehajtásáról, 
  b) összehívja és vezeti a bizottság ülését, 
  c) szervezi és összehangolja a bizottság munkáját és 
  d) képviseli a bizottságot. 
 
(2) Ha a bizottság elnöke, titkára vagy tagja rendszeresen nem vesz részt a bizottság 

munkájában, az érintett bizottság vagy annak elnöke előterjesztése alapján a Képviselő-
testület dönt az érintett megbízásának visszavonásáról. 

 
22. Ideiglenes bizottságok 
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47. § 
 

(1) A Képviselő-testület kiemelkedő jelentőségű feladatok elvégzésére ideiglenes bizottságot 
alakíthat. 

 
(2) Az ideiglenes bizottság elnökét és tagjait a Képviselő-testület választja meg. 

Megválasztásakor egyben megjelöli az ideiglenes bizottság által elvégzendő konkrét 
feladatokat is. 

 
(3) Az ideiglenes bizottság működésére a bizottságok működésére vonatkozó rendelkezések 

értelemszerűen irányadóak. 
 
(4) Az ideiglenes bizottság a feladatainak elvégzéséről tett jelentés elfogadása után 

megszűnik. 
 

23. A bizottságok működése 
 

48. § 
 

(1)  A bizottságok tevékenységüket munkaterv alapján végzik, amelynek tartalmaznia kell:  
a)  a Képviselő-testület munkatervéből, határozataiból adódó bizottsági feladatokat, 

idejét, napirendjét, a napirendek előterjesztőit, a közreműködő szerveket és 
személyeket, 

b)  a tervezett ellenőrzések ütemezését, főbb céljait, a vizsgálandó szervet és a 
vizsgálatban résztvevőket. 

 
(2) A bizottságok munkatervük alapján és szükség szerint tartanak ülést. 
 
(3) A közösen jelentkező feladatok végrehajtására a bizottságok együttes üléseket is 

tarthatnak. 
 
(4)  A bizottságok ülésein a bizottság elnöke által meghívott személyek tanácskozási joggal 

vehetnek részt.  
 
(5)  A bizottsági ülések előterjesztéseit a bizottsági és a képviselő-testületi meghívóval együtt  

kell megküldeni.  
 
(6)  A bizottsági ülés határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. A bizottság 

határozatait szavazattöbbséggel hozza. 
 
(7) A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek elkészítéséről a Polgármesteri 

Hivatal napirendben illetékes szervezeti egységének vezetője gondoskodik. 
 

49. § 
 
(1) A bizottságok a ciklus folyamán legalább egy alkalommal beszámolnak a Képviselő-

testületnek a megválasztásuk óta végzett tevékenységükről.  
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(2) A Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységeinek vezetői a bizottságok 
munkájának eredményességét rendszeres tájékoztatással, személyi és tárgyi feltételek 
biztosításával segítik elő, melynek keretében kötelesek:  

a)  a bizottsági munkatervek összeállításában segíteni, 
b) a bizottságok ülésein meghívás esetén részt venni, a bizottság által igényelt 

kérdésekben a felvilágosítást megadni. 
 
 
(3)  A bizottságok munkájuk elősegítése érdekében szakkérdésekben – a polgármesterrel 

történt előzetes egyeztetés alapján - szakértőt vehetnek igénybe. 
 

24. Tanácsnok választása  
 

       50. § 
(1)  A Képviselő-testület 
 a) civil kapcsolatok, 
 b) peremkerületi és városrehabilitációs és 
 c) városimázsért és nemzetközi kapcsolatokért felelős 
 tanácsnokot választ. 

A tanácsnok önkormányzati feladatait a 3. melléklet tartalmazza. 
 
(2)  A tanácsnok feladatkörét érintő ügyben az illetékes bizottság elnöke a tanácsnokot köteles 

meghívni az ülésére. 
 
(3) A tanácsnok feladatkörébe utalt teendők ellátásáról rendszeresen beszámol a 

polgármesternek és szükség szerint a Képviselő-testületnek. 
 

25. Munkacsoportok 
 

51. § 
 
A Képviselő-testület szükség szerint munkacsoportokat hozhat létre, amelyek nem 
rendelkeznek a Mötv. szerinti bizottsági jogállással. Összetételüket és működésüket 
rendeltetésüknek megfelelően a Képviselő-testület szabadon határozza meg. 
 
 

XVI. Fejezet  
A jegyző  

 
26. A jegyző önkormányzattal kapcsolatos főbb feladatai 

 
52. § 

 
(1)  A Képviselő-testület hivatalát a jegyző vezeti. 
 
(2) A jegyző gondoskodik az önkormányzat munkájával összefüggő, az Mötv. 81.§ (3) 

bekezdésében meghatározott feladatok ellátásáról, valamint    
  a) gondoskodik a hivatali dolgozók rendszeres továbbképzéséről,   

b) szakmai segítséget nyújt a Képviselő-testület és a bizottságok elé kerülő egyes 
előterjesztések elkészítéséhez, 
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c) előkészíti a testületi munkaterv javaslatát, 
d) biztosítja a testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek elkészítését, határidőn belüli 

felterjesztését, 
e) gondoskodik a képviselők munkájának segítéséről, a polgármester megbízása 

alapján a képviselők által beterjesztett javaslatok, bejelentések, kérelmek 
elintézéséről, 

                                                 
27. Az aljegyző 

 
53. § 

 
 (1) A jegyzőt távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén az aljegyző helyettesíti. 
 
(2) A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége vagy egyidejű tartós 

akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat a polgármester által legfeljebb hat hónapra 
kijelölt, a jegyzői állás betöltéséhez szükséges megfelelő képesítéssel rendelkező 
hivatalon belüli köztisztviselő látja el. 

 
XVII. Fejezet 

A Polgármesteri Hivatal 
 

54. § 
 
(1)  A Polgármesteri Hivatal önálló költségvetési szerv, önálló jogi személy, hivatalos 

elnevezése: Ózdi Polgármesteri Hivatal 
 
(2) A Polgármesteri Hivatal irodákra, az irodák osztályokra tagozódnak.  
 

55. § 
(1)  A Polgármesteri Hivatal szervezete:  

a) Jegyzői Iroda 
 b) Önkormányzati Iroda 

c) Hatósági Iroda 
 d) Polgármesteri Kabinet 
 
(2) Időszaki vagy célfeladatokra külön szervezeti egység hozható létre. 
 
(3)  A politikai tanácsadók tevékenységüket „Polgármesteri Kabinet” szervezeti egység 

keretében látják el. 
 

28. A Polgármesteri Hivatal munkarendje és ügyfélfogadási rendje 
 

56. § 
 

(1) A Polgármesteri Hivatalban a munkaidő heti negyven óra. A jegyző külön utasításban az 
ügyfélfogadáshoz is igazodó törzsmunkaidőt határoz meg, a heti munkaidő 
törzsmunkaidőn túli része rugalmas munkaidő-beosztással tölthető le. 

 
 (2) A Képviselő-testület  július-augusztus hónapokban legfeljebb tíz, de4cember hónapban 

legfeljebb 5 munkanap időtartamra igazgatási szünetet rendel el, melynek pontos 
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időpontját a jegyző évente – külön utasításban - állapítja meg. A jegyző által 
meghatározott egyes ügycsoportok intézésére az igazgatási szünet alatt is korlátozott 
ügyfélfogadást kell tartani a sürgős és halaszthatatlan ügyek intézésére.  

 
(3)  A Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás hétfőn 13.00 órától – 16.00 óráig, szerdán 

8.00 órától – 12.00 óráig, 13.00 órától – 16.00 óráig, pénteken 8.00 órától – 12.00 óráig 
tart. 

(4) Az anyakönyvvezetők a hivatali ügyfélfogadáson kívül - kizálólag haláleset 
anyakönyvezése céljából - kedden és csütörtökön 8.00. órától 12.00. óráig is tartanak 
ügyfélfogadást. 

 
(5) A jegyző egyes ügycsoportok intézésére a (3)-(4) bekezdésben foglaltaktól eltérő 

időpontokban is rendelhet el ügyfélfogadást. 
 

(6) A képviselőt a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, az aljegyző, a Polgármesteri 
Hivatal szervezeti egységeinek vezetői és dolgozói, az Önkormányzat irányítása, 
felügyelete alá tartozó intézmények és más szervezetek, az önkormányzat tulajdonában 
álló gazdasági társaságok (a továbbiakban: intézmények) vezetői munkaidő alatt soron 
kívül kötelesek fogadni.  

 
NEGYEDIK RÉSZ 

Az Önkormányzat költségvetése és vagyona 
 

57. § 
 
(1) A Képviselő-testület költségvetését és zárszámadását rendeletben állapítja meg.  
 
(2)  Az önkormányzat vagyona a tulajdonából és az őt megillető vagyoni értékű jogokból áll, 

amelyek az önkormányzati célok megvalósítását szolgálják.  
 
(3) Az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok felsorolását az 4. függelék 

tartalmazza.  
 

ÖTÖDIK RÉSZ 
XVIII. Fejezet 

Helyi népszavazás, népi kezdeményezés 
 

58. § 
 

(1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezhetik az Ötv. 47. § (1) bekezdés a)-
c) pontjában felsoroltak, valamint a helyi önkormányzati választáson választásra jogosult 
állampolgárok húsz százaléka.    

 
(2) A Képviselő-testület köteles kiírni a helyi népszavazást az Ötv. 46. § (1) bekezdésében 

meghatározott esetekben, továbbá az (1) bekezdésben meghatározott számú 
választópolgár kezdeményezése esetén. 

 
(3) A Képviselő-testület a népi kezdeményezést akkor köteles megtárgyalni, ha azt a 

választópolgárok tíz százaléka kérte. 
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(4) A polgármester a helyi népszavazásra, valamint népi kezdeményezésre irányuló 

állampolgári kezdeményezést (aláírásgyűjtő íveket) az átvételtől számított három napon 
belül átadja a helyi választási bizottságnak. 
 

(5) A helyi népszavazás eredményét a helyi választási bizottság állapítja meg és tájékoztatja a 
Képviselő-testületet. 

 
(6) A Képviselő-testület legközelebbi ülésén a helyi népszavazás eredményét határozatba 

foglalja és a helyben szokásos módon közzéteszi. 
 

(7) A helyi népszavazás költségei az Önkormányzat költségvetését terhelik. 
 

XIX. Fejezet 
Lakossági fórumok rendje 

29. Közmeghallgatás 
 

59. §  
 

(1)  A Képviselő-testület évente egy alkalommal közmeghallgatást tart. 
 
(2)  A közmeghallgatásról a helyi írott és elektronikus sajtó útján kell a lakosságot 

tájékoztatni. 
 
(3) A közmeghallgatáson hozzászólni kívánó állampolgárnak a hozzászólásra jelentkezéskor 

meg kell adnia nevét és meg kell jelölnie a közérdekű témát.   
 
(4) Az elnök a jelentkezés sorrendjében adja meg a szót.  
 
(5) A Képviselő-testület a hozzászólás időtartamát tíz percben állapítja meg.  
 
(6) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre lehetőség szerint azonnal válaszolni kell. 

Abban az esetben, ha a közérdekű kérdés vagy javaslat az ülésen nem válaszolható meg, 
vagy nem dönthető el, a feltett kérdésben illetékesnek kell írásban harminc napon belül 
válaszolni az állampolgár megadott lakcímére. A válaszadás tényéről a jegyző a 
Képviselő-testületet tájékoztatja. 

 
30. Lakossági fórum  

60. § 
 
(1) A lakosság, a társadalmi és civil szervezetek tájékoztatását, a fontosabb döntésekbe való 

bevonását az önkormányzat lakossági fórum intézményével biztosítja. 
 
(2) A lakossági fórumot a helyi választókerületben megválasztott képviselő hívja össze.  
 
(3) A lakossági fórum napirendjéről, helyéről és idejéről az érintetteket a helyben szokásos 

módon a területi képviselő tájékoztatja.  
 

XX. Fejezet 
Települési nemzetiségi önkormányzat működési feltételei 
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61. § 
 

(1) Ózd Városban roma nemzetiségi önkormányzat működik. 
 
(2) Az Önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzat testületi működésének feltételeit 
a roma nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásban szabályozott 
módon biztosítja a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben 
meghatározottak szerint.  
 

HATODIK RÉSZ 
 Záró rendelkezések 

62. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

63. § 
 
Hatályát veszti Ózd Város Önkormányzatának 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Ózd 
Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról. 
 
 

Dr. Almási Csaba          Fürjes Pál 
jegyző        polgármester 
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1. melléklet a 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez 

 

A Képviselő-testület tagjainak és a 
nem képviselő bizottsági tagoknak a díjazása 

 
 
1. A Képviselő tiszteletdíja (alapdíja az illetményalap (39.900.-Ft) és 2.2 szorzószám 

szorzataként megállapított összeg bruttó: 87.780.- Ft. 
 
2. Bizottsági elnök tiszteletdíja alapdíj + alapdíj 90 %-a 
 (több tisztség, bizottsági tagság esetén is)               bruttó:87.780+79.000.-Ft

  
 
3. Tanácsnok tiszteletdíja  alapdíj + alapdíj 90 %-a 
 (több tisztség, bizottsági tagság esetén is)               bruttó: 87.780+79.000.-Ft 
 
 
4. Bizottság képviselő tagjának tiszteletdíja alapdíj + alapdíj 45 %-a 
 (több tisztség, bizottsági tagság esetén is)               bruttó:87.780+39.500.-Ft

  
 
5. Bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja alapdíj 45 %-a 
           bruttó:39.500.-Ft.  
 
6. A Képviselő-testület rendes üléséről történő igazolatlan távollét esetén a képviselő 

alapdíja egy havi időtartamra huszonöt százalékkal csökkentésre kerül.  
 
7. A bizottság rendes üléséről történő igazolatlan távollét esetén a bizottság tagjának alapdíja 

a következő hónapban egy havi időtartamra huszonöt százalékkal csökkentésre kerül.  
 
8.  Abban az esetben, ha a képviselőnek a képviselő-testületi, a bizottsági tagnak a bizottsági 

ülésről történő távolléte önkormányzati érdekből indokolt, azt a képviselők és a bizottság 
elnöke esetében a polgármester, a bizottság titkára és tagja esetében az illetékes bizottság 
elnöke igazolhatja. Ez esetben a díjazás megállapításánál az érintettet jelenlévőnek kell 
tekinteni.
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2. melléklet a 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez 
 

A bizottságok feladatai 
 

I. Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság 
I.1. Előterjeszti: 

I.1.1. az önkormányzat által alapított kitüntetési javaslatokat az arra vonatkozó rendelettel          
összhangban, 
I.1.2. a polgármester és az alpolgármesterek illetményére, költségtérítésére, azok 
emelésére és a polgármester jutalmazására vonatkozó javaslatokat, 
I.1.3. a Képviselő-testület által meghatározott ügyeket. 

 
I.2. Véleményezi: 

I.2.l. a Képviselő-testület éves munkatervét, programjait,  
I.2.2. a közterületek elnevezésére vonatkozó testületi előterjesztéseket, 
I.2.3. az önkormányzat szervezetére, a hivatal-szervezetére, a hatásköri kérdésekre        
vonatkozó javaslatokat, 
I.2.4. a Képviselő-testület elé kerülő a város közrendjével, közbiztonságával kapcsolatos 
előterjesztéseket 
I.2.5. a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, 
I.2.6. az önkormányzati rendelet-tervezeteket. 

 
I.3. Vizsgálja és ellenőrzi: 

I.3.1. az önkormányzati rendelet-tervezetek jogszerűségét, 
I.3.2. a Képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlásának jogszerűségét, 
I.3.3. a Képviselő-testület üléseinek és döntéseinek az előkészítésére, végrehajtására                     
irányuló munkát, 
I.3.4. az önkormányzati képviselőkkel szemben fennálló összeférhetetlenség 
megállapítására irányuló kezdeményezéseket, 
I.3.5. a Képviselő-testület tagjainak vagyonnyilatkozatát, melyről nyilvántartást vezet. 

 
I.4 Közreműködik: a bírósági ülnökök választásának előkészítésében. 

 
I.5. Figyelemmel kíséri: 

I.5.1 a Polgármesteri Hivatalban végzett önkormányzati hatósági tevékenységet,  
I.5.2 segíti a Képviselő-testület és szervei szabályszerű működését, az SZMSZ 
előírásainak megsértése esetén intézkedéseket kezdeményez, 
I.5.3 a város közrendjét, közbiztonságát, 
I.5.4 az éves költségvetésben a közrend, közbiztonsággal kapcsolatban meghatározott 
költségvetési összeg felhasználását, 
I.5.5 a hatáskörébe tartozó feladatok vonatkozásában a végrehajtást.  
 

I.6. Lebonyolítja: a Képviselő-testület urna alkalmazásával történő titkos szavazását. 
 
I.7. Javaslatot tesz:  
I.7.1. a közrend, közbiztonság javítása érdekében költségvetési keret megállapítására, 
I.7.2. a közrend, közbiztonság javítása érdekében szükséges intézkedésekre, feladatokra, 

I.7.3. a Képviselő-testület éves munkatervére és programjaira, 
I.7.4. kitüntetések adományozására, 
I.7.5. a polgármesternek a rendőrök részére a letelepedési támogatás odaítélésére  
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I.8. Kapcsolatot tart a közbiztonság és a vagyonvédelem javítása érdekében: 
I.8.1.a Rendőrkapitánysággal, 
I.8.2.a polgárőr szervezetekkel, 
I.8.3 a települési nemzetiségi önkormányzattal, 
I.8.4 a térség települési önkormányzatainak képviselőivel, 
I.8.5 az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány Kuratóriumával, 
I.8.6 a társadalmi bűnmegelőző szervezetekkel. 
 
I.9. Beszámol tevékenységéről a Képviselő-testületnek. 
 
I.10. Döntési jogot gyakorol: a Képviselő-testület által átruházott hatáskörökben 
 
 
II. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
II.1. Előterjeszti: 

II.1.1. a saját pénzügyi forrás biztosításával kapcsolatos pályázatokat, az azokra 
vonatkozó javaslatokat, 
II.1.2. a gazdasági tárgyú önkormányzati rendelet-tervezeteket,  
II.1.3. az éves költségvetésben keretjelleggel meghatározott összegek tételes felosztására 
vonatkozó javaslatokat (érintett bizottságokkal együtt), 
II.1.4. a Képviselő-testület által meghatározott hatáskörébe utalt ügyeket. 

 
II.2. Ellenőrzi: 

II.2.1. a belső ellenőrrel, revizorokkal együttműködve – az Önkormányzat hivatala és 
intézményei gazdálkodását, 
II.2.2. különböző gazdasági kihatású programok, vállalkozások pénzügyi lebonyolítását, 
helyzetét, 
II.2.3. a gazdálkodásról szóló – év közbeni és éves – beszámolókban foglaltakat, 
II.2.4. az önkormányzati vagyon felmérését tartalmazó – éves zárszámadáshoz csatolt – 
leltár adatainak valódiságát, továbbá a törzsvagyon elkülönített nyilvántartását, 
II.2.5. a kötelező év közbeni, éves beszámolók mellett a költségvetési rendelet 
végrehajtását, 
II.2.6. az éves költségvetés teljesítése kapcsán meghatározásra került pénzügyi 
kihatásokkal közvetlenül nem járó feladatokat, 
II.2.7. a hatáskörébe tartozó feladatok vonatkozásában a végrehajtást,  
II.2.8. a kommunális szolgáltatások ellátásának színvonalát, 
II.2.9. a város ivóvízellátását, a szennyvízkezelési feladatok ellátását, 
II.2.10. városüzemeltetési szempontból az önkormányzati közszolgáltató szervezetek 
működését, feladatellátását, 
II.2.11. a közterület-fenntartási, köztisztasági, településtisztasági, szilárd és folyékony 
hulladékkezelési feladatok ellátását, 
II.2.12. a köztemetők üzemeltetését, 
II.2.13. a helyi közvilágítást, a helyi közösség közlekedés ellátását, 
II.2.14. az élővízfolyások és a városi csapadékvíz elvezető rendszer kezelésével 
kapcsolatos feladatok ellátását, 
II.2.15. a környezetvédelmi szempontok érvényesülését a városfejlesztésben, rendezési 
tervekben, városüzemeltetésben, vagyonhasznosításban, beruházásokban. 
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II.3. Véleményezi: 
II.3.1. az éves költségvetésről és az előző évi gazdálkodásról szóló beszámolóra 
vonatkozó rendelet-tervezeteket, a pénzmaradvány elosztására vonatkozó előterjesztést, 
II.3.2. az Önkormányzat naptári éven belüli hitelfelvételével, célhitel felvételével 
kapcsolatos javaslatait, 
II.3.3. előzetesen véleményezi a címzett, cél- és egyéb állami támogatással 
megvalósítandó beruházásra vonatkozó előterjesztést, 
II.3.4. a költségvetési hiány feszültségek mérséklését célzó programokat, az esetleges 
átmeneti gazdálkodás bevezetésére irányuló döntést, 
II.3.5. a különféle pályázatok, támogatási igények benyújtására irányuló kezdeményezést, 
az ez irányú pályázatokat, 
II.3.6. az előirányzat-módosításokat, 
II.3.7. a polgármester által előterjesztett költségvetéssel kapcsolatos eseti anyagokat 
(költségvetési feszültségek mérséklésével kapcsolatos programok, stb.), 
II.3.8. az egyéb forrásteremtő műveletek szükségességét (kötvénykibocsátás stb.), 
gazdaságosságát, szükség szerint ez irányú kezdeményező javaslatot dolgoz ki. 
II.3.9. az Önkormányzatot érintő regionális, kistérségi és helyi területfejlesztési 
koncepciókat, stratégiákat, programokat, projekteket, terveket 
II.3.10. a városfejlesztést érintő, a városképet jelentősen befolyásoló feladatok 
előkészítését, végrehajtását, a jelentős beruházásokat, azok terveit, 
II.3.11. városüzemeltetési szempontból a költségvetést,  
II.3.12. a kommunális szolgáltatásokat érintő módosítási és fejlesztési feladatokat, 
II.3.13. a vagyonhasznosítással összefüggő döntési javaslatokat, 
II.3.14. a gazdasági jellegű, illetve kihatású önkormányzati és egyéb társulásokba való 
belépésre vagy csatlakozásra, alapítványok létrehozására, alapítványi források átvételére-
adására irányuló javaslatokat, 
II.3.15. az egyes vagyongazdálkodási, -hasznosítási javaslatokat, különösen 

II.3.15.1. lakás- és helyiséggazdálkodással kapcsolatos koncepciókat, 
II.3.15.2. az ingatlan értékesítéssel kapcsolatos előterjesztéseket, 
II.3.15.3. a vagyonátvétellel, -átadással kapcsolatos javaslatokat, 
II.3.15.4. portfólió-kezelést érintő előterjesztéseket, 
II.3.15.5. az önkormányzati vagyont érintő egyéb előterjesztéseket, 

  II.3.15.6. a vagyonhasznosítással és egyes gazdaságfejlesztéssel összefüggő pályázatok 
és szerződés-tervezetek feltételrendszerét, 
II.3.16. az Önkormányzat árhatósági jogkörébe tartozó egyes közüzemi szolgáltatási díjak 
megállapítására irányuló szolgáltatói előterjesztéseket, 
II.3.17. a városfejlesztéssel, a helyi adókkal, vállalkozásokkal kapcsolatos 
előterjesztéseket, 
II.3.18. a közfoglalkoztatás és egyéb foglalkoztatás elősegítésére, az infrastrukturális 
ellátottság javítására, az Önkormányzat működési feltételeinek biztosítására irányuló 
önkormányzati pályázatokat. 
 

II.4. Előzetes egyetértési jogot gyakorol: az önkormányzatot megillető tőkerészesedéshez 
kapcsolódó tagsági jogok vonatkozásában azon többszemélyes társaságok esetében, ahol 
az önkormányzati tőkerészesedés mértéke eléri vagy meghaladja a 10 %-ot. 

 
II.5. Utólagos egyetértési jogot gyakorol: 

II.5.1. amennyiben a 4. pontban meghatározott társaság legfőbb szerve a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság által előzetesen nem tárgyalt kérdésben kíván dönteni, és az utólagos 
önkormányzati bizottsági jóváhagyást a társaság érvényességi feltételként elfogadja, 
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II.5.2. a 4. pontban meghatározott társaság legfőbb szervének taggyűlés tartása nélküli 
döntéshozatali eljárása során. 

II.6 Előkészíti: 
II.6.1. az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával, 
II.6.2. a helyi közszolgáltatások (víz-, szennyvíz-, távhő-, hulladékkezelési szolgáltatások, 
valamint lakás- és helyiségbérleti szolgáltatás és a városüzemeltetési feladatkörbe tartozó 
tevékenységek) ellátásával, 
II.6.3. a területfejlesztéssel, a helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztéssel, befektetés-
ösztönzéssel, 
II.6.4. a foglalkoztatással kapcsolatos döntéseket. 

 
II.7. Elemzi 

II.7.1. az önkormányzati gazdasági társaságok, a városüzemeltetési és gazdaságfejlesztési 
feladatokat ellátó költségvetési intézmények, alapítványok gazdálkodását, javaslatot tesz 
működésük hatékonyságának növelésére, 
II.7.2. az önkormányzati ármegállapítási jogkörbe tartozó közüzemi szolgáltatók által a 
közszolgáltatási díj megállapítása érdekében készített díjkalkulációt és a díjkompenzációs 
igények megalapozottságát. 
 

II.8. Vizsgálja: 
II.8.1. az Önkormányzat pénzügyi helyzetét, költségvetését, likviditását a számviteli 
információs rendszer alapján, 
II.8.2. az önkormányzat által jóváhagyott – igen jelentős lakossági kihatással bíró – 
közszolgáltatási díjakat, 
II.8.3. a helyi adózással, adóigazgatással kapcsolatos feladatok végrehajtását, 
II.8.4. az ellenőrzési munkatervben foglaltak végrehajtását, a vizsgálati jelentések kapcsán 
véleményezi az esetleges szankcionálásra vonatkozó kezdeményezéseket, avagy arra 
szükség szerint önálló javaslatot tesz, 
II.8.5. az Önkormányzat bevételeinek felhasználását. 
 

II.9. Közreműködik: 
II.9.1. az éves költségvetési koncepció irányelveinek kidolgozásában,  
II.9.2. a költségvetés tervezésében,  
II.9.3. városfejlesztési koncepciók, programok, rendezési tervek elkészítésében, 
véleményezésében, 
II.9.4. az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és önkormányzati alapítású 
gazdasági szervek ellenőrzési munkatervének elkészítésében, a vizsgálati szempontok 
összeállításában, továbbá ennek keretében meghatározza a bizottság által elvégzendő 
ellenőrzéseket, 
II.9.5. a terv szerinti és esetenkénti ellenőrzések vizsgálati szempontjainak 
összeállításában, 
II.9.6. közszolgáltatások díjainak megállapításában. 
II.9.7. az Önkormányzat alapítói jogkörének gyakorlásában 

II.9.7.1. az egyszemélyes gazdasági társaságok esetében: a gazdasági társaságokról és 
közhasznú szervezetekről szóló törvények szerint taggyűlés kizárólagos hatáskörébe 
tartozó döntéseket előkészítő előterjesztések véleményezésében (számviteli törvény 
szerinti mérlegbeszámolók, közhasznúsági jelentés elfogadása, ügyvezetők 
tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása, társasági szerződések, alapító okiratok 
módosítása, stb. vonatkozásában), 
II.9.7.2. az alapítványok esetében: Ptk. szerint. 
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II.10. Kezdeményez: vizsgálat alapján – anyagi és pénzeszközök zárolását kármegelőzési 

céllal. 
 
II.11. Figyelemmel kíséri: 

II.11.1. a foglalkoztatás feltételeinek megteremtésével, a gazdaságfejlesztéssel, 
vállalkozás élénkítéssel foglalkozó szervezetek tevékenységét, 
II.11.2. a befektetés-ösztönzéshez közvetlen, vagy közvetett módon hozzájáruló városi, 
kistérségi programok megvalósulását (szakmai konferenciák stb.), 
II.11.3. a városi közterületek arculatának alakulását, a közterületek tisztaságát, a parkok 
gondozottságát és a köztéri szobrok állapotát, 
II.11.4. az állategészségügyi, növényvédelmi szolgáltatás működését, 
II.11.5. a helyi vízrendezési, vízkár-elhárítási feladatok végrehajtását, 
II.11.6. az önkormányzati utak forgalomtechnikáját, 
II.11.7. a helyi energiaellátást, 
II.11.8. környezetvédelmi előírások érvényesülését, 
II.11.9. a városban és térségében folyamatban lévő területfejlesztést elősegítő 
programokat, a településrészek arányos fejlesztését, 
II.11.10. a bizottság szakterületét érintő feladatokra az önkormányzati költségvetésben 
biztosított előirányzatok felhasználását, 
II.11.11. a hatáskörébe tartozó feladatok vonatkozásában a végrehajtást. 

 
II.12. Javaslatot tesz:  

II.12.1. a városfejlesztés, területhasználat, területszervezés, építési, városképi 
követelmények helyi szabályozására, ellenőrzi azok végrehajtását, 
II.12.2. környezetvédelmi fejlesztésekre, 
II.12.3. önkormányzati beruházásokra, 
II.12.4. a helyi jelentőségű épített és természeti értékek védelmére, védetté nyilvánítására, 
megóvására, figyelemmel kíséri a végrehajtást, 
II.12.5. helyi környezetvédelmi (víz-, talaj-, levegővédelem, zaj és rezgés elleni védelem) 
követelmények megállapítására, 
II.12.6. a közterület használatának helyi szabályozására, 
II.12.7. városfejlesztési, környezetvédelmi alapok létrehozására, kezelésére, 
II.12.8. a városfejlesztési koncepciókra, területrendezési tervekre, rendezési programokra,  
II.12.9. környezetvédelmi programokra, akciókra, kampányokra és egyéb, a környezet 
védelmét szolgáló intézkedésekre, 
II.12.10. a Képviselő-testület éves munkatervére és programjaira, 
II.12.11. kitüntetések adományozására. 

 
II.13. Kapcsolatot tart: 

III.13.1. a helyi nem önkormányzati tulajdonú közszolgáltató szervekkel, 
III.13.2. a környezet- és természetvédő szervezetekkel, bevonja azokat a környezet- és 
természetvédelmi feladatok ellátásába. 

 
II.14. Beszámol tevékenységéről a Képviselő-testületnek. 
 
II.15. Döntési jogot gyakorol: a Képviselő-testület által átruházott hatáskörökben. 
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III. Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
III.1. Előterjeszti: 

III.1.1. a Képviselő-testület által meghatározott ügyeket. 
III.1.2. az oktatási, nevelés és kulturális tárgyú önkormányzati rendelet-tervezeteket. 

 
III.2. Véleményezi: 

III.2.1. a művelődési, oktatási és köznevelési intézményeket érintő beruházásokat, 
felújításokat, fejlesztéseket, 
III.2.2. a költségvetési kereten belül a fenntartott/működtetett köznevelési és 
közművelődési intézmények éves költségvetési tervezetét, 
III.2.3. az intézmények vezetőinek továbbtanulását, 
III.2.4. a nevelési-oktatási, nevelési és a közművelődési intézmények szakmai, nevelési és 
pedagógiai programját, SZMSZ-ét, Intézményi Minőségirányítási Programját, házirendjét, 
óvodai nyitvatartási rendjét,  
III.2.5. a feladatkörébe tartozó, de nem önkormányzati fenntartású művelődési, oktatási és 
köznevelési intézmények ügyeit, 
III.2.6. közreműködik közterületen és önkormányzati épületen elhelyezendő művészeti 
alkotások elbírálásában és elhelyezésében, 
III.2.7. Ózd Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának módosítására tett 
javaslatokat, 
III.2.8. Ózd Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának végrehajtását célzó 
intézkedési tervet. 
 

III.3. Javaslatot tesz: 
III.3.1. valamennyi művelődési, oktatási és köznevelési ügyben az Önkormányzatnak, 
III.3.2. az állami ünnepek és városi szintű rendezvények programjaira és költségeire, 
III.3.3. a kollektív szerződésekben a törvényben előírtakon túli fenntartói költségekkel 
járó juttatások engedélyezésére 
III.3.4. a diák-, a szabadidő, a verseny- és élsport, az utánpótlás-nevelés, a természetjárás 
és turizmus városi szintű fejlesztésére, működési feltételeinek megteremtésére, 
szervezeteinek kialakítására, 
III.3.5. az önkormányzati fenntartású testnevelési és sportlétesítmények létrehozására, 
megszüntetésére, átszervezésére, 
III.3.6. a testnevelés és sport céljait szolgáló létesítmények beruházására, felújítására, 
fejlesztésére, 
III.3.7. a testnevelés és sport térségi feladatait ellátó szervezet létrehozására 
megszüntetésére és átszervezésére, 
III.3.8. a gyermekekkel, az ifjúsággal, a sporttal, a fogyatékosok sportjával, a kábítószer és 
egyéb egészségre ártalmas élvezeti cikkek fogyasztásának visszaszorításával kapcsolatos 
önkormányzati koncepciókra, programokra, 
III.3.9. a helyi ifjúsági és sportpolitika feladatai ellátásának érdekében javaslatot tesz a 
megvalósításhoz szükséges intézményrendszer kialakítására, 
III.3.10. az önkormányzat ifjúságpolitikájának céljaira, feladataira és eszközrendszerére, 
III.3.11. az önkormányzat sportra vonatkozó rövid, közép és hosszú távú koncepciójára, 
III.3.12. az önkormányzati támogatásban részesülő ifjúsági és sportszervezetek 
ellenőrzésére 
III.3.13. a Képviselő-testület éves munkatervére és programjaira, 
III.3.14. kitüntetések adományozására. 
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III.4. Vizsgálja: a helyi írott és elektronikus média működését és tevékenységét. 
 
III.5. Közreműködik: 

III.5.1. művelődési és köznevelési intézmények létrehozásában, átszervezésében, 
működtetési kérdéseiben, megszüntetésében, 
III.5.2. a művelődési és köznevelési intézmények térítési díjainak és kedvezményeinek 
megállapításában 
III.5.3. a helyi sportpolitikai elvek kialakításában, 
III.5.4. az önkormányzat által fenntartott sportlétesítmények igénybevételi lehetőségeinek 
kialakításában, térítési díjainak megállapításában, 
III.5.5. az egészségmegőrző társadalmi program végrehajtásának segítésében, 
III.5.6. a nemzetközi sportkapcsolatok kialakításában, ápolásában, 
III.5.7. a város szintű szabadidősport-programok előkészítésében, lebonyolításában, 
III.5.8. az ifjúságpolitikai és sportügyekkel kapcsolatos programok végrehajtásában, 
III.5.9. az iskolán kívüli művelődéssel, a szabadidő hasznos eltöltésével, az 
egészségmegőrzéssel, a megelőzéssel összefüggő helyi feladatok végrehajtásában, 
III.5.10. az idegenforgalom – feladat- és hatáskörébe tartozó – feladatainak ellátásában, 
III.5.11. az önkormányzat gyermek- és ifjúságvédelemre vonatkozó helyi politikájának 
kidolgozásában és megvalósításában, 
III.5.12. a gyermekekre és az ifjúságra közvetlenül vonatkozó önkormányzati döntések 
előkészítésében, 
III.5.13. az egészséges életmódot népszerűsítő, a kábítószer és más egészségre ártalmas 
élvezeti szerek fogyasztásának megelőzését szolgáló helyi programok összehangolásában, 

 
III.6. Együttműködik: 

III.6.l. a települési nemzetiségi önkormányzattal és nemzetiségi szervezetekkel művelődés 
és nevelés-oktatás terén, 
III.6.2. az egyházakkal a hitélettel kapcsolatos igények és érdekek feltárásában. 
III.6.3. a sportszervezetekkel a város testnevelési, sportpolitikai és sportszakmai 
feladatainak végrehajtásában, 
III.6.4. a diáksport-szervezetekkel a tanulók tanórán kívüli testnevelésének és sportjának 
szervezésében, 
III.6.5. a lakosság szabadidő hasznos eltöltésére alakult társadalmi szervezetekkel, 
III.6.6. kistérség önkormányzataival, a helyi ifjúsági, sport és fogyatékosokat tömörítő 
szervezetekkel, egyházakkal és felekezetekkel, a gyermekekkel és az ifjúsággal foglalkozó 
egyesületekkel, közhasznú szervezetekkel, alapítványokkal, közalapítványokkal 
III.6.7. a fogyatékosság-ügyben tevékenykedő civil szervezetekkel, a fogyatékosok 
sportjának, a fogyatékos személyek társadalmi integrációjának segítése érdekében. 

 
III.7. Segíti: a helyi köznevelési, közművelődési, testnevelési és sportintézmények működését. 
 
III.8. Figyelemmel kíséri: a hatáskörébe tartozó feladatok vonatkozásában a végrehajtását.  
 
III.9. Beszámol tevékenységéről a Képviselő-testületnek. 
 
III.10. Döntési jogot gyakorol: a Képviselő-testület által átruházott hatáskörökben 
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IV. Egészségügyi és Szociális Bizottság 
 
IV.1. Előterjeszti: 

IV.1.1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezetet, 
IV.1.2. a gyermekvédelmi ellátásról szóló rendelet-tervezetet, 
IV.1.3. az egészségügyi alapellátást szabályozó rendelet-tervezetet,  
IV.1.4. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáit, igénybe vételét, 
térítési díját szabályozó rendelet-tervezetet, 
IV.1.5. a szociális szolgáltatástervezési koncepciót, illetve annak felülvizsgálatából adódó 
módosítását, 
IV.1.6. a városi egészségtervet, illetve annak felülvizsgálatából adódó módosítást, 
IV.1.7. a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi programokat, 
IV.1.8. a közmunkaprogramok működtetése érdekében benyújtott pályázatokat, valamint a 
működtetéséhez kapcsolódó javaslatokat, 
IV.1.9. a közfoglalkoztatás szervezése érdekében benyújtott pályázatokat, valamint a 
működtetéséhez kapcsolódó javaslatokat, 
IV.1.10. a Képviselő-testület által hatáskörébe utalt ügyeket. 

 
IV.2. Véleményezi: 

IV.2.1. a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi intézmények költségvetésére, 
pénzügyi támogatására, pénzeszközök átcsoportosítására tett javaslatokat, 
IV.2.2. a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi intézményeket érintő beruházásokra, 
fejlesztésekre tett javaslatokat, 
IV.2.3. a Képviselő-testület szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi ellátást érintő 
döntéseinek előkészítésére tett javaslatokat, 
IV.2.4. az éves költségvetésről és az előző évi gazdálkodásról szóló beszámolóra 
vonatkozó rendelet-tervezeteket,  
IV.2.5. a pénzmaradvány elosztására vonatkozó előterjesztést, 
IV.2.6. az intézmények által benyújtandó szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi 
ellátást érintő pályázatokat,  
IV.2.7. az egészségügyi alapellátás működéséről szóló beszámolót, 
IV.2.8. a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által Ózd város lakossága részére 
nyújtott szociális ellátásokról szóló éves szakmai beszámolót, 
IV.2.9. az Integrált Gyermekjóléti Intézmény által Ózd város lakossága részére nyújtott 
szociális ellátásokról szóló éves szakmai beszámolót, 
IV.2.10. a közfoglalkoztatást érintő címzett, cél- és egyéb állami támogatással 
megvalósítandó beruházásra vonatkozó előterjesztést, 

 
IV.3. Javaslatot tesz: 

IV.3.1. a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi intézmények létrehozására, 
működtetésére, megszüntetésére, struktúra-változtatására, 
IV.3.2. a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és egyéb egészségügyi vállalkozások 
engedélyezésével, megszüntetésével kapcsolatos intézkedésekre, 
IV.3.3. finanszírozási szerződések megkötésére, módosítására, megszüntetésére, 
IV.3.4. az orvosi rendelők ill. lakások privatizációjára, 
IV.3.5. a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi ellátást biztosító szolgálatok, 
intézmények racionális működtetését célzó intézkedésekre, 
IV.3.6. a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi ellátás színvonalának emelését célzó 
intézkedésekre, 
IV.3.7. a Képviselő-testület éves munkatervére és programjaira, 
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IV.3.8. kitüntetések adományozására. 
 

IV.4.Vizsgálja: 
IV.4.1. szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi ellátást szabályozó helyi rendeletekben 
foglaltak eredményességét, hatékonyságát, 
IV.4.2. a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi alapellátást, szakellátást biztosító 
szolgálatok, intézmények működését, 
IV.4.3. szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi alapellátást, szakellátást érintő 
Képviselő-testületi döntés végrehajtására tett intézkedéseket, 
IV.4.4. szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi alapellátást, szakellátást biztosító 
szolgálatoknak, intézményeknek a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt feladatai 
megvalósítását, 
IV.4.5. szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátás, szakellátás színvonalának 
alakulását Ózd város lakossága körében, 
IV.4.6. közfoglalkoztatás színvonalának, hatékonyságának alakulását, 
IV.4.7. közmunkaprogramok végrehajtásának eredményességét, 
IV.4.8. a hatáskörébe tartozó feladatok vonatkozásában hozott döntések végrehajtását. 

 
IV.5. Közreműködik: 

IV.5.1. az éves költségvetési koncepció irányelveinek kidolgozásában a társadalom- és 
szociálpolitikai juttatások tekintetében, 
IV.5.2. az éves költségvetés tervezésében a társadalom- és szociálpolitikai juttatások 
tekintetében, 
IV.5.3. a civil szervezetek által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti intézmények, szolgáltatások létrehozásában, szükség esetén szakmai 
javaslatokat, véleményt ad, 
IV.5.4. a városi szintű szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi témájú rendezvények 
megszervezésében, 
IV.5.5. a közfoglalkoztatás szervezésében, lebonyolításában, 
IV.5.6. a Szociálpolitikai Kerekasztal működtetésében. 

 
IV.6. Együttműködik: 

IV.6.1. az egyházi és civil szervezetekkel a szociális és gyermekvédelmi közszolgáltatási 
feladatok magasabb színvonalú ellátása érdekében, szükség esetén tevékenységük 
koordinálásában, 
IV.6.2. a BAZ Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi 
Intézettel  
IV.6.3. egészségügyi intézményekkel,  
IV.6.4. köznevelési és közművelődési intézményekkel,  
IV.6.5. Rendőrkapitánysággal, 
IV.6.6. a települési nemzetiségi önkormányzattal,  
IV.6.7. az állami foglalkoztatási szervvel,   
IV.6.8. Türr István Képző- és Kutató Intézettel,   
IV.6.9. az Ózd Kistérség Többcélú Társulásának Humán Bizottságával. 

 
IV.7. Figyelemmel kíséri: 

IV.7.1. a város lakosságának egészségügyi helyzetét, 
IV.7.2. a város lakossága szociális életkörülményeinek alakulását, 
IV.7.3. a hatáskörébe tartozó feladatok vonatkozásában a végrehajtást.  

 



 146 

IV.8. Jóváhagyja az egészségügyi alapellátás működéséhez kapcsolódó szabályzatokat. 
 
IV.9. Beszámol tevékenységéről a Képviselő-testületnek. 
 
IV.10. Ellátja: a Képviselő-testület által átruházott hatásköröket. 
 
V. Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság 
V.1. Véleményezi: 

V.1.1. a Képviselő-testület éves munkatervét, programjait, 
V.1.2. az éves költségvetésről és az előző évi gazdálkodásról szóló beszámolóra 
vonatkozó rendelet-tervezeteket, a pénzmaradvány elosztására vonatkozó előterjesztést, 
V.1.3. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó 
területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló rendelet-tervezeteket, 
V.1.4. véleményezi a lakás- és helyiséggazdálkodással kapcsolatos koncepciókat, 
V.1.5. a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal kapcsolatos előterjesztéseket. 

 
V.2. Ellenőrzi: a hatáskörébe tartozó feladatok vonatkozásában a végrehajtást.  
 
V.3. Javaslatot tesz: 

V.3.1. a bérbeadási listára felvehető igénylőkre, 
V.3.2. az esélyegyenlőség biztosítása érdekében szükséges intézkedésekre, feladatokra, 
V.3.3. esélyegyenlőségi programokra, akciókra, kampányokra, intézkedésekre. 

 
V.4. Vizsgálja:  a  bérbeadási lista tervezete ellen érkezett észrevételeket. 
V.5. Közreműködik: a bérbeadási lista alapján kielégíthető igénylők jövedelmi, vagyoni, 
szociális viszonyainak helyszíni vizsgálatában. 
 
V.6. Megállapítja a Nyugdíjasok Házára vonatkozó bérbeadási rangsort. 
V.7. Kapcsolatot tart a  

V.7.1. Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős államtitkárral, 
V.7.2. város és a térség nemzetiségi önkormányzataival,  
V.7.3. civil szervezetekkel, 
V.7.4. bűnmegelőző szervezetekkel, 
V.7.5. Nemzeti és Etnikai Jogok Országgyűlési Biztosával. 

 
V.8. Figyelemmel kíséri: 

V.8.1. az önkormányzat intézményeiben az esélyegyenlőség elvének érvényesülését, 
V.8.2. a foglalkoztatás egyenlő feltételeinek megteremtésével, vállalkozás-élénkítéssel 
foglalkozó szervezetek tevékenységét, 
V.8.3. a nemzetiségi programok megvalósulását, 
V.8.4. a településrészek arányos fejlesztését, 
V.8.5. az önkormányzat hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal kapcsolatos 
intézkedéseit. 

V.9. Beszámol tevékenységéről a Képviselő-testületnek. 
V.10. Ellátja: a Képviselő-testület által átruházott hatásköröket.
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3. melléklet a 4 /2013.(II. 27.) önkormányzati rendelethez 
 

A tanácsnokok feladatai 
 
1. A tanácsnokok általános feladatai: 

 
1.1.Javaslatot adnak – feladatkörükhöz tartozó ügyekben – a Képviselő-testület és bizottságok 
éves munkaterveinek összeállításához. 

 
1.2.Felügyelik a Képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását. 

 
1.3.A polgármester megbízása alapján képviselhetik az önkormányzatot. 

 
1.4. Feladatkörükbe tartozóan képviselő-testületi előterjesztést készíthetnek. 

 
1.5.Feladatkörükbe tartozóan részt vesznek a Képviselő-testület kinevezési hatáskörébe 
tartozó pályázatok elbírálásának előkészítésében. 

 
1.6.Részt vesznek a feladatkörükhöz kapcsolódó bizottságok ülésein, segítik a bizottságok 
munkáját. 

 
1.7. Feladatkörükhöz tartozó ügyekben felvilágosítást, közreműködést kérhetnek az 
önkormányzat vezetőitől, a bizottságok elnökeitől, a jegyzőtől, aljegyzőtől és a hivatal 
szervezeti egységeinek vezetőitől. 

 
1.8.Tevékenységükről rendszeresen beszámolnak a polgármesternek, évente pedig szükség 
szerint a Képviselő-testületnek. 

 
1.9.Ellátják mindazon feladatokat, amelyre a polgármestertől, az alpolgármestertől megbízást 
kapnak. 

 
 
2. Civil kapcsolatok tanácsnok: 
 
2.1.A Képviselő-testület éves munkatervéhez javaslatot készít a karitatív és civil 
szervezetekkel történő egyeztetés alapján. 

 
2.2.Kapcsolatot tart az egyházak helyi vezetőivel. 

 
2.3.Kapcsolatot tart a karitatív és civil szervezetekkel, az iskolák diák-önkormányzati 
szerveivel. 

 
2.4.Koordinálja, segíti az iskolai hitoktatást. 

 
2.5.Kapcsolatot tart az ágazatokhoz tartozó intézmények vezetőivel, munkatársaival. 

 
2.6.Igény szerint segítséget nyújt az Egészségügyi és Szociális Bizottságnak, valamint az 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságnak. Kapcsolatot tart, együttműködik a Polgármesteri 
Hivatal köznevelési csoportjával. 
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2.7.Közreműködik a kapcsolódó képviselő-testületi előterjesztések elkészítésében. 
 

2.8.Részt vesz bizottsági üléseken a feladatköréhez tartozó napirendek tárgyalásán. 
 

2.9.Részt vesz az érintett szervezetek rendezvényein. 
 

2.10.Munkájáról szükség szerint beszámol a Képviselő-testületnek. 
 

2.11.Részt vesz – meghívás alapján – lakossági fórumokon. 
 

3.Peremkerületi és városrehabilitációs tanácsnok: 
 

3.1.A peremterületek fejlesztése érdekében kapcsolatot tart a peremkerületi képviselőkkel. 
 

3.2.A képviselő-testület éves munkatervéhez javaslatot készít a peremkerületi fejlesztések 
vonatkozásában. 

 
3.3.Az éves költségvetési koncepció, rendelet-tervezet elkészítéséhez – az érintett 
peremkerületi képviselőkkel történt egyeztetés, illetve jelentkező igények alapján – koordinál, 
figyelemmel az arányos területi fejlesztés elvére. 

 
3.4.Az éves költségvetési koncepció, rendelet-tervezet, önkormányzati rendeletek 
kimunkálása kapcsán előzetesen egyezteti a beruházási, felújítási (karbantartási) feladatokra 
vonatkozó, peremterületeket érintő elgondolásokat. 

 
3.5.Részt vesz – meghívás alapján – településrészi gyűléseken, lakossági fórumokon. 

 
3.6.Koordinálja az éves költségvetésben a peremterületek fejlesztésére megállapított 
előirányzatok teljesítését. 

 
3.7.Koordinálja a településrészi bizottságok munkáját, ellenőrzi a pénzügyi kereteik elosztását 
és felhasználását. 

 
3.8.Javaslatot tesz a városfejlesztés, területhasználat, építési, városképi követelmények helyi 
szabályozására, az önkormányzati beruházások városfejlesztési szempontjainak kihatásaira. 

 
3.9.Javaslatot tesz a helyi jelentőségű épített és természeti értékek védelmére, megóvására, 
figyelemmel kíséri azok végrehajtását. 
 
3.10.Kapcsolatot tart a helyi, nem önkormányzati városvédő szervezetekkel.  
 
3.11.Összegyűjti a képviselők és az érintett szakterületek részéről felmerült városrehablitációs 
igényeket. 
 
3.12.Rangsorolja és véleményezi az illetékes bizottságok elé döntésre beterjesztett 
városrehabilitációs igényeket. 
 
3.13.Koordinálja a képviselők és az érintett szakterületek közötti együttműködést. 
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4. Városimázsért és nemzetközi kapcsolatokért  felelős tanácsnok: 
 
4.1.Javaslatot ad a Képviselő-testületnek, valamint a témában érintett bizottságoknak az éves 
munkatervük összeállításához, előkészíti a városi imázs és a közművelődés tárgykörébe 
tartozó feladatokat és segíti azok megvalósítását. 
 
4.2.Tanácsot ad az önkormányzat városimázs-keretének felosztására vonatkozóan. 
 
4.3.Koordinátorként segíti a közművelődés területén működő és a városimázs alakításában 
érintett intézmények, szervezetek, szakemberek munkáját. 
 
4.4.Segít a kulturális civil szerveződések tevékenységének összehangolásában, 
kapcsolatrendszerük kiterjesztésében, helyi, regionális, országos és nemzetközi 
szerepvállalásuk erősítésében. E tárgykörben együttműködik a civil kapcsolatok és a 
nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnokokkal. 
 
4.5.Részt vesz Ózd város középtávú, a térségi művelődéspolitikával harmonizáló 
közművelődési koncepciójának kidolgozásában és végrehajtásában. 
 
4.6.Az érintett szakemberekkel együttműködve elkészíti a városimázs egységes szemléletű, a 
térségi adottságokhoz is alkalmazkodó fejlesztési koncepcióját, illetve koordinálja annak 
teljesítését. 
 
4.7.Aktívan közreműködik a város arculatának fejlesztésében, a települést fémjelző 
nagyrendezvények, ünnepi programok összeállításában, a propaganda anyagok elkészítésében 
és terjesztésében. 
 
4.8 Elősegíti a hagyományossá vált események, rendezvények továbbélését, támogatja az 
új, értékteremtő kezdeményezéseket. 
 
4.9.Részt vesz a hivatalos települési honlap tartalmának összeállításában, küllemének 
formálásában, valamint a feladatkörébe tartozó rendezvényeken, programokon. 
 
4.10.Közművelődési, illetve városimázs témakörben szükség szerint képviselő-testületi 
előterjesztést készíthet. 
 
4.11.Folyamatosan figyelemmel kíséri a már kialakult testvérvárosi kapcsolatokat.  
 
4.12.A városvezetéssel összhangban újabb testvérvárosi kapcsolat kialakítását kezdeményezi. 
 
4.13.Az önkormányzati intézmények, szervezetek külföldi kapcsolatairól tájékozódik, azokat 
koordinálja. 
 
4.14.A Sajó-Rima Eurorégió Határon átnyúló együttműködés 2000-ben történt létrehozása 
előremutató lépés az európai integráció felé. Ennek erősítése, gondozása kiemelt feladat. 
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4. melléklet a 4 /2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez 
 

A képviselő-testület által átruházott hatáskörök 
 

I. A Képviselő-testület Polgármesterre átruházott hatáskörei: 
 
1. Döntés a külföldi állampolgárok betegellátási díjának mérsékléséről, elengedéséről. 
 
2. A társadalmi gondozók, valamint az idősek klubjában orvosi munkát végzők 

díjazásának megállapítása. 
 
3.   Elővásárlási jog gyakorlásához szükséges jognyilatkozatok, valamint az egyéb 

tulajdonosi jognyilatkozatok megtétele. 
 
4.  Az önkormányzati vagyon elidegenítése és hasznosítása során a pályáztatást lebonyolító 

bizottság tagjainak és elnökének kijelölése az önkormányzat vagyonrendeletében 
meghatározott értékhatárig. 

 
5. Vállalkozás formájában ellátott háziorvosi tevékenység ellátásához előzetes 

hozzájárulás, és a működtetési szerződés aláírása. 
 
6. Fogorvosi ellátásokkal kapcsolatos önkormányzati feladatok intézése. 
 
7. Munkáltatói jogkör gyakorlása a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott orvosok 

felett. 
 
8. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása a rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatásról szóló önkormányzati rendelet szerint hatáskörébe utalt ügyekben.  
 
9. Átmeneti segély megállapítása a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 

szóló önkormányzati rendelet szerint hatáskörébe utalt ügyekben. 
  
10.  Temetési segély megállapítása a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 

szóló önkormányzati rendelet szerint.  
 
11.  Lakásfenntartási támogatás megállapítása a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 

ellátásokról szóló önkormányzati rendelet szerint.  
 
12. Döntés a közterületekről szóló önkormányzati rendelet szerint hatáskörébe utalt 

ügyekben. 
 
13. Közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenységekkel kapcsolatos helyi 

irányítási, ellenőrzési feladatok ellátása. 
 

14. Döntés az önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében az általános 
céltartalékra biztosított, valamint a lakóterületi céltartalékokra biztosított keret 
felhasználásáról. 

 
15.  Döntés az Önkormányzat részvételével működő gazdasági társaságokban az 

Önkormányzatot megillető önkormányzati tőkerészesedéshez kapcsolódó tagsági jogok 
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gyakorlására – azoknál a társaságoknál, ahol az önkormányzati tőkerészesedés 10 % alatt 
van. 

 
16.  Döntés a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság előzetes egyetértésével az Önkormányzatot 

megillető önkormányzati tőkerészesedéshez kapcsolódó tagság jogok vonatkozásában, 
azon többszemélyes társaságok esetében, ahol az önkormányzati tőkerészesedés mértéke 
eléri vagy meghaladja a 10 %-ot. Amennyiben a többszemélyes társaság legfőbb szerve a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által előzetesen nem tárgyalt kérdésben kíván dönteni és a 
társaság legfőbb szerve az utólagos Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági jóváhagyást az 
Önkormányzat, mint tulajdonos szavazatának érvényességi feltételeként fogadja el. Ezt a 
szabályt kell alkalmazni a társaság legfőbb szervének taggyűlés tartása nélküli 
döntéshozatali eljárása során is.  

 
17. Döntés az óvodai intézmények, a Gazdasági Ellátó Központ és az Ózdi Művelődési 

Intézmények intézményvezetői pótlékának megállapításáról.     
 

18. Szerződéskötés, kötelezettségvállalás az Önkormányzat vagyonát vagy tulajdonát érintő 
ügyekben – az önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében jóváhagyott 
előirányzatok keretén belül. E jogköre nem terjed ki az önkormányzat 
vagyonrendeletében meghatározott, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörébe utalt, 
tulajdonosi döntést igénylő vagyonszerzési-, értékesítési és vagyonkezelésbe adási 
ügyekre. 

 
19. Selejtezési Bizottság elnökének és tagjainak kijelölése. 

 
20.  Döntés az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság javaslatát követően a      

Rendőrség hivatásos állományának letelepedését elősegítő lakástámogatás odaítéléséről 
és az igénylővel a támogatás nyújtásának feltételeit tartalmazó szerződés megkötése. 

 
 

II. A Képviselő-testület  
Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottságra átruházott hatáskörei 

 
 
1.  Közművelődési önkormányzati intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyása az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsággal együtt. 
 
2. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása. 
 
 

III. A Képviselő-testület  
Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörei 

 
 
1.  Véleményezési, egyetértési jog gyakorlása a beépítetlen belterületi földterület értékével 

kapcsolatosan. 
 
2.  Döntés az ózdi martinsalakból készült lakóépületek tulajdonosi felajánlásairól és minden 

egyéb, az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak 
kárenyhítésével összefüggő önkormányzati feladatok végrehajtásáról szóló képviselő-
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testületi határozat végrehajtásával, ill. végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatos 
kérdésről.   

 
3. Rendelkezési jog a nem törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak megszerzése, 

elidegenítése, megterhelése esetében az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott 
egyedi forgalmi értékhatárig.  

 
4. Előzetes egyetértési jog gyakorlása az Önkormányzatot megillető önkormányzati 

tőkerészesedéshez kapcsolódó tagság jogok vonatkozásában, azon többszemélyes társaságok 
esetében, ahol az önkormányzati tőkerészesedés mértéke eléri vagy meghaladja a 10 %-ot. 

 
5. Utólagos egyetértési jog gyakorlása, amennyiben a többszemélyes társaság (ahol az 

önkormányzati tőkerészesedés mértéke eléri vagy meghaladja a 10 %-ot) legfőbb szerve a 
PGB által előzetesen nem tárgyalt kérdésben kíván dönteni, és a társaság legfőbb szerve az 
utólagos PGB-i jóváhagyást az Önkormányzat, mint tulajdonos szavazatának érvényességi 
feltételeként fogadja el. Ezt a szabályt kell alkalmazni a társaság legfőbb szervének taggyűlés 
tartása nélküli döntéshozatali eljárása során is. 

 
6. Döntés az önkormányzati környezetvédelmi alapba befolyt bevételek felhasználásáról. 

 
7. Döntés az önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében a nem lakáscélú 

ingatlanok felújítására biztosított, valamint a lakáscélú ingatlanok felújítására biztosított 
előirányzat felhasználásáról a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttesen. 

 
8. Döntés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kihelyezett ózdi tagozatára felvett hallgatók 

önkormányzati támogatásáról az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsággal és az 
Egészségügyi és Szociális Bizottsággal együttesen. 

 
9. Döntés  az önkormányzat  mindenkori éves költségvetési rendeletében közfoglalkoztatás 

önerejére biztosított előirányzat felhasználásáról az Egészségügyi és Szociális Bizottsággal 
együttesen. 

 
10.  Döntés  az önkormányzat  mindenkori éves költségvetési rendeletében városrehabilitációs 

feladatokra biztosított előirányzat felhasználásáról. 
 
 

IV. A Képviselő-testület  
Egészségügyi és Szociális Bizottságra átruházott hatáskörei 

 
 
1. Döntés a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló önkormányzati rendelet szerint 

hatáskörébe utalt ügyekben. 
 
2. Döntés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

szerint hatáskörébe utalt ügyekben. 
 
3. Döntés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kihelyezett ózdi tagozatára felvett hallgatók 

önkormányzati támogatásáról az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsággal és a Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottsággal együttesen. 
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4.  Döntés az önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében  a közfoglalkoztatás 
önerejére biztosított előirányzat felhasználásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal 
együttesen. 

 
 

V. A Képviselő-testület  
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra átruházott hatáskörei 

 
 
1. Jóváhagyja a közművelődési önkormányzati intézmények Szervezeti és Működési 

Szabályzatát az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottsággal együtt. 
 
2. A nem önkormányzati tulajdonú épületben lévő művészeti alkotások védelme 

szakvélemény kikérésével, új elhelyezés esetén véleményezési jog gyakorlása. 
 
3. Egyetértési jog gyakorlása a megszűnt múzeum anyagának elhelyezésére szolgáló más 

közgyűjtemény kijelölésével kapcsolatban. 
 
4. Az óvodák, működési (felvételi) körzetének, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjének 

meghatározása és közzététele. 
 

5. Döntés az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy 
időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról. 

 
6. Az óvodai intézmények továbbképzési programjának jóváhagyása. 

 
7. A közoktatási intézmények minőségirányítási programjának és házirendjének jóváhagyása. 
 
8. Döntés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kihelyezett ózdi tagozatára felvett hallgatók 

önkormányzati támogatásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal és az Egészségügyi és 
Szociális Bizottsággal együttesen. 
 

 
 

VI. A Képviselő-testület 
Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottságra átruházott hatáskörei 

 
 
1. Döntés az önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében a nem lakáscélú, 

valamint a lakáscélú ingatlanok felújítására biztosított előirányzat felhasználásáról a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal együttesen. 
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2.  függelék a 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez  
 

Az Önkormányzat által ellátandó szakfeladatok jegyzéke 
 

1. 360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás 
2. 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
3. 382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
4. 421100 Útépítés 
5. 493909 Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás 
6. 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
7. 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
8. 692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
9. 841112 Önkormányzati jogalkotás 
10. 841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
11. 841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
12. 841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó  
                           tevékenységek             
13. 841117 Európa parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
14. 841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenységek 
15. 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó  igazgatási          
                           tevékenysége 
16. 841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
17. 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
18. 841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
19. 841383 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok 
20. 841402 Közvilágítás 
21. 841403 Város- és községgazdálkodási máshová nem sorolható. szolgáltatások 
22. 841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 
23. 841902 Központi költségvetési befizetések 
24. 841906 Finanszírozási műveletek 
25. 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
26. 842155 Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 
27. 842421 Közterület rendjének fenntartása 
28. 842531 A polgári védelem ágazati feladatai 
29. 842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
30. 851011 Óvodai nevelés, ellátás 
31. 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
32. 862101 Háziorvosi alapellátás 
33. 862102    Háziorvosi ügyeleti ellátás 
34. 862301 Fogorvosi alapellátás 
35. 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
36. 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
37. 882111    Aktív korúak ellátása 
38. 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
39. 882116    Ápolási díj méltányossági alapon 
40. 882117    Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
41. 882118     Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
42. 882122 Átmeneti segély 
43. 882123 Temetési segély 
44. 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
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45. 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
46. 882201    Adósságkezelési szolgáltatás 
47. 882202    Közgyógyellátás 
48. 882203 Köztemetés 
49. 889101 Bölcsődei ellátás 
50. 889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások                             
51.  889924 Családsegítés 
52. 889935    Otthonteremtési támogatás 
53. 889936    Gyermektartásdíj megelőlegezése 
54. 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
55. 890116    Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek,   

                                 programok  
56. 890301 Civil szervezetek működési támogatása 
57. 890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
58. 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
59. 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb     

                                 időtartamú közfoglalkoztatása 
60. 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
61. 890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 
62. 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
63. 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatások 
64. 931201 Versenysport tevékenységek  és támogatásuk 
65. 931301 Szabadidősport-  (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
66. 932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 
67. 960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 
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3. függelék a 4/2013.(II. 27.) önkormányzati rendelethez 
 

A bizottságok elnökeinek, titkárainak és tagjainak névjegyzéke 
 

Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság 
- elnök:   Tóth Pál        
- titkár:   Kisgergely András      
- tagok:   Dr. Bélteczki János 
    Turiné Orosz Margit 
    Dr. Mustos Lajos  
    Csorba Lajos 
    Dr. Nahlik Csilla 
  
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
- elnök:   Vitális István     
- titkár:   Boda István   
- tagok:   Tartó Lajos    
    Tóth Pál                       
    Tóth Judit  
    Pók Elemérné 
    Kovács Attila 
 
Oktatási, Kulturális és Sport  Bizottság 
- elnök:   Obbágy Csaba     
- titkár:   Vitális István      
- tagok:   Galanics Ferenc     
    Turiné Orosz Margit 
    Jakab Zsolt 
    Vas István 
    Varga Gábor 
 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 
- elnök:   Dr. Bélteczki János      
- titkár:   Dr. Kósné Dargai Rita     
- tagok:   Dr. Mészáros Miklós      
    Csutor László     
     Dr. Lengyel Elemér 
    Csépányi–Istók Béla 
    Hevérné Holló Veronika 
 
Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság  
- elnök:   Galanics Ferenc      
- titkár:   Obbágy Csaba    
- tagok:   Csutor László 
    Márton Ferenc 
    Fodor László 
    Feczkó Sándor 
    Váradi József 
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4. függelék a 4/2013.(II. 27.) önkormányzati rendelethez 
 

KIMUTATÁS 
az önkormányzati intézményekről és gazdasági társaságokról  

 
I.. Önkormányzati intézmények: 
 
1. Ózdi Polgármesteri Hivatal 3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
2. Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 3600 Ózd, Zrínyi út 5. 
 
3. Ózdi Sportszervező Iroda 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 
 
4. Ózd Város Önkormányzata Közterület-Felügyelete 3600 Ózd, Zrínyi út 5. 
 
5. Ózdi Művelődési Intézmények 3600 Ózd, Gyár út 4. 

- ÓMI Városi Művelődési Központ 3600 Ózd, Gyár út 4. 
- ÓMI Városi Könyvtár  3600 Ózd, Petőfi tér 1. 
- ÓMI Városi Múzeum 3600 Ózd, Gyár út 10. 

 
6. Gazdasági Ellátó Központ 3600 Ózd, Október 23. tér 1. 
 

Működteti az alábbi iskolákat: 
- Apáczai Csere János Általános Iskola 3600 Ózd, Kőalja út 149. 
- Árpád Vezér Általános  és Szakiskola 3600 Ózd, Árpád vezér út 13. 
- Bolyky Tamás Általános Iskola 3600 Ózd, Bolyki Tamás út 42. 
- Csépányi Általános Iskola 3661 Ózd, Csépányi út 117. 
- Petőfi Sándor Általános Iskola 3600 Ózd,  Petőfi Sándor út 18-20. 
- Sajóvárkonyi Általános Iskola 3600 Ózd, Mekcsey út 205. 
- Újváros Téri Általános Iskola 3600 Ózd, Újváros tér 1. 
- Vasvár Úti Általános Iskola 3600 Ózd, Vasvár út 37/A. 
- Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola 3600 Ózd, 48-as út 6. 

 
7. Alkotmány Úti Összevont Óvoda 3600 Ózd, Alkotmány út 2.  

- Alkotmány Úti Óvoda  3600 Ózd, Alkotmány út 2. 
- Mogyorósvölgyi Tagóvoda 3600 Ózd, Mogyorósvölgy 2/A. 
- Csernelyi Tagóvoda 3648 Csernely, Kissor út 29. 
- Domaházi Tagóvoda 3627 Domaháza, Dózsa György út 69/A. 
 

8. Béke Telepi Óvodák 3600 Ózd, Újváros tér 2. 
- Újváros Téri Óvoda 3600 Ózd, Újváros tér 2. 
- Árpád Vezér Úti Tagóvoda 3600 Ózd, Árpád vezér út 33.  
 

9. Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 3600 Ózd, Petőfi Sándor út 26-28. 
- Petőfi Úti Óvoda 3600 Ózd, Petőfi Sándor út 26-28. 
- Damjanich Úti Tagóvoda 3600 Ózd, Damjanich út 3. 
- Csépányi Tagóvoda 3600 Ózd, Csépány út 214. 
- Somsályi Tagóvoda 3600 Ózd, Somsály út 15. 
- Sajónémeti Tagóvoda 3652 Sajónémeti, Szabadság út 90. 

 



 159 

 
10. Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 3600 Ózd, Tétény út 1. 

- Tétény Úti Óvoda    3600 Ózd, Tétény út 1. 
- Virág Úti Tagóvoda 3600 Ózd, Virág út 27. 
- Bánszállási Tagóvoda 3600 Ózd, Bánszállás telep 30. 
 

11. Városközponti Napköziotthonos Óvoda  3600 Ózd, Katona  József út 7. 
- Katona József Úti Óvoda  3600 Ózd, Katona  József út 7. 
- Nemzetőr Úti Óvoda 3600 Ózd, Nemzetőr út 18. 

 
II. Gazdasági társaságok: 

 
 
1. Ózdi VÍZMŰ Kft. 3600 Ózd, 48-as út 4. 
 
2. ÓZDINVEST Kft. 3600 Ózd, Október 23. tér 1. 
 
3. ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 3600 Ózd, Zrínyi út 5. 
 
4. Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 3600 Ózd, Brassói út 2. 
 
5. Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. 3600 Ózd, Zrínyi út 5/A. 
 
6. Ózdi Távhő Kft. 3600 Ózd, Zrínyi út 3. 
 

-.-.- 
 

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

 
Dr. Almási Csaba Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője ismerteti, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény 60 napot adott az önkormányzatoknak, elsősorban a 2000 fő 
alatti önkormányzatoknak arra, hogy március 2-ig állapodjanak meg közös önkormányzati 
hivatalok létrehozásáról. Azokat az önkormányzatokat, amelyeket ez nem érint, mert 2000 fő 
feletti lakosúak, és nem társulnak más önkormányzatokkal, változtatás és módosítási 
kötelezettség nem terheli. Az ózdi kistérségbe, járásban tartozó önkormányzatok tárgyalási 
folyamatai befejeződtek, eldőlt, hogy Ózd Város Önkormányzatához nem csatlakozik 
egyetlen kistelepülés sem, így a polgármesteri hivatal új címe Ózdi Polgármesteri Hivatal 
lesz. A kötelező feladatok felsorolása indokolta még az alapító okirat módosítását, illetve a 
polgármester munkáltatói jogának bővülése, mely szerint a jegyző felett valamennyi, az 
aljegyző felett a főbb munkáltatói jogokat gyakorolja.  
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság együttes 
ülésen tárgyalta az előterjesztést az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottsággal, melyet 
mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra javasol. 
 
Tóth Pál levezető elnök kéri, szavazzanak az előterjesztésről. 
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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 
42/2013. (II. 26.) határozata 

az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 
módosításáról 

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

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

           A dokumentumok aláírására a polgármestert hatalmazza fel. 
 
     Felelős: Polgármester 
     Határidő: azonnal 
 
 
2. A Képviselő-testület elrendeli a módosító és egységes szerkezetbe foglalt alapító 

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

 
 
     Felelős: Pénzügyi Osztály Vezetője 
     Határidő: az alapító okiratok aláírását követő 8 napon belül 
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1. melléklet a 42/2013.(II.26.)  határozathoz  
 

AZ ÓZD VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 42/2013. (II. 26.)  határozatával a 
Magyarország  helyi önkormányzatairól  szóló 2011. évi CLXXXIX.  törvény 84. § (1) 
bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 8. §-a, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján  az   
Ózd Városi Polgármesteri Hivatal - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
73/2012. (V. 17.) határozata  1/a melléklete szerint jóváhagyott - alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja:  
 
 
1.) Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
      
     „1.) A költségvetési  szerv neve:  
           Ózdi Polgármesteri Hivatal” 
 
2..)  Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„4.) Jogszabályban meghatározott közfeladatai: 
 

a. Kötelező feladatok: 
 

aa) Az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat-és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátása.  Közreműködés az önkormányzatokkal, valamint az 
állami szervekkel történő együttműködés összehangolásában. 

ab) A területi, körzeti igazgatási feladatok ellátása (elsőfokú építésügyi hatáskör 
gyakorlása). 

ac) Adóigazgatási feladatok ellátása. 
ad) A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat tervezési, gazdálkodási, 

finanszírozási, beszámolási feladatainak ellátása. 
ae) Belső ellenőrzési csoport működtetése. 
af) A társulási tanács munkaszervezeti feladatainak (döntések előkészítése, végrehajtás 

szervezése) ellátása. 
 

b. Önként vállalt feladat: 
 

ba) Hivatali üdülők fenntartása, üzemeltetése.” 
 
 
3.) Az alapító okirat 5. pontjában az érvényes szakfeladatok száma és megnevezése  az 
alábbiak szerint módosul: 
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 „Érvényes szakfeladatok  
 száma és megnevezése  
      
      
 Szám Megnevezés  
 552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás    
 841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek  
 841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek   

 
841116 

 
Országos és helyi nemzetiségi  önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

 841117 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek  
 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek  
 841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység   
 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó  igazgatási tevékenysége 
 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés  
 841907 Önkormányzatok elszámolásai  a költségvetési szerveikkel    
 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás    
 890412 Komplex térségi integrációt segítő programok”    

 
  

4.)Az alapító okirat 9.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„A költségvetési szerv vezetőjének (jegyző) kinevezési rendje: 
  A polgármester – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési     
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.” 
  
5.) Az alapító okirat 10. pont c.) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés  lép: 
 
„ c.) Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a munka           
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglalt szabályok irányadók.”   
 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul 
fennmaradnak. 
 

Ózd, 2013. február 26. 
Fürjes Pál 
polgármester 
 

Záradék: 
 
Az Ózdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását Ózd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 42/2013. (II . 26.)  határozatával hagyta jóvá. 
 
Jelen alapító okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján 
lép hatályba. 
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1/a  melléklet  a 42/2013. (II.26.)  határozathoz 
 

AZ ÓZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 

 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 42/2013. (II.26.)  határozatával a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.  törvény 84. § (1) 
bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, az  államháztartás 
végrehajtásáráról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  5. §-a alapján az alábbi  - 
egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratot adja ki: 
 
   1.)   A költségvetési szerv neve: 

Ózdi Polgármesteri Hivatal 
 

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

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

   4.) Jogszabályban meghatározott közfeladatai: 
 

c. Kötelező feladatok: 
 

aa) Az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a 
jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.  
Közreműködés az önkormányzatokkal, valamint az állami 
szervekkel történő együttműködés összehangolásában. 

ab) A területi, körzeti igazgatási feladatok ellátása (elsőfokú 
építésügyi hatáskor gyakorlása). 

ac) Adóigazgatási feladatok ellátása. 
ad) A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat 

tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, beszámolási 
feladatainak ellátása. 

ae) Belső ellenőrzési csoport működtetése. 
af) A társulási tanács munkaszervezeti feladatainak (döntések 

előkészítése, végrehajtás szervezése) ellátása. 
 

d. Önként vállalt feladat: 
 

ba) Hivatali üdülők fenntartása, üzemeltetése. 
 

5.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
     Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
Államháztartási szakágazati besorolása:  841105 
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 Érvényes szakfeladatok  
 száma és megnevezése  
      
      
 Szám Megnevezés  
 552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás    

 841114 
Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek  

 841115 
Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek   

 
841116 

 
Országos és helyi nemzetiségi  önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

 841117 
Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó 
tevékenységek  

 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek  
 841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység   
 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó  igazgatási tevékenysége 
 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés  
 841907 Önkormányzatok elszámolásai  a költségvetési szerveikkel    
 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás    
 890412 Komplex térségi integrációt segítő programok     
 
 
6.)  A költségvetési szerv illetékességi területe: 

Ózd város közigazgatási területe, amennyiben jogszabály ettől eltérően nem 
rendelkezik. 

 
7 ) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 

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

  8.)  Gazdálkodási besorolása: 
          Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
9. ) A költségvetési szerv vezetőjének (jegyző) kinevezési rendje: 

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

 
10.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok   

megjelölése: 
 

a) Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. rendelkezései az 
irányadók 

b) Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók. 
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c) Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglalt szabályok 
irányadók. 

d) Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959.évi IV. törvény rendelkezései az irányadók (pl. megbízási jogviszony). 

 
11.) A költségvetési szerv vállalkozási  tevékenységet nem folytat. 

 
12.) Jogi személyiségű szervezeti egysége nincs. 

 
13.) A Polgármesteri Hivatal telephellyel nem rendelkezik. 

 
 
 
Ózd, 2013. február 26.  
                                                                                                 Fürjes Pál 
                                 polgármester 
 
Záradék 

 
Az Ózdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 42/2013. (II. 26..)  határozatával hagyta jóvá. 
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép 
hatályba. 

-.-.- 
 

4.) napirend  
Javaslat az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyására 
 
Dr. Almási Csaba előterjesztő elmondja, a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítását 
egyrészt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései, másrészt a 
járási hivatal megalakulása teszi szükségessé. Számos államigazgatási feladat és hatáskör 
került át a járáshoz, konkrétan a jegyző államigazgatási feladatainak és hatásköreinek 46 %-a, 
ez indokolja a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének a módosítását, hisz ezek a feladat- és 
hatáskörök már nem szerepelhetnek benne.  A következő módosítást teszi az előterjesztéshez. 
A bevezető szöveg második bekezdése, amelyben a költségvetési rendeletre hivatkoznak, 
kimarad. A határozati javaslat 2. pontja kimarad. A 3. pontja 2. pontra módosul. A határozati 
javaslat 1. mellékletében a  III. „A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése” cím alatti  
III.1. pontban a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete 90 fő helyett 88 főre 
változik.  
Kéri a Képviselő-testületet a módosításokkal együtt fogadják el a javaslatot. 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja,  az előterjesztést a 
bizottság együttes ülésen tárgyalta az Ügyrendi és Igazgatási Bizottsággal, ahol Jegyző úr 
ismertette módosításokat. A két bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Tóth Pál kéri, szavazzanak a módosításokkal együtt az előterjesztésről. 
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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  
43/2013. (II.26.) határozata 

 az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta és a 
következő határozatot hozta: 
 
1) A Képviselő-testület a határozat 1. mellékletét képező Ózdi Polgármesteri Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 
 

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

 
Felelős:  Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak betartásáért és  végrehajtásáért: Ózd 

Város Önkormányzatának Jegyzője  
Határidő: folyamatos 
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                                                                                    1. melléklet a 43/2013. (II. 26.) határozathoz 

 
Ózdi Polgármesteri Hivatal  

Szervezeti és Működési Szabályzata 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat működésével, valamint az 
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátására 1990. október 24. napjával Ózd Városi Polgármesteri Hivatal néven egységes hivatalt 
hozott létre. A hivatal megnevezése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 84. § (5) bekezdés a) pontja alapján Ózdi Polgármesteri Hivatal elnevezésre 
változott. 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 13. § 
(1) bekezdésében kötelezőn előírtak figyelembevételével – tekintettel a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltakra is – a 42/2013.(II.26.) 
határozattal elfogadott alapító okiratban foglaltak részletezésére Ózd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a 
következők szerint hagyja jóvá. 
 

I. 
 

A Polgármesteri Hivatal azonosító adatai, jogállása 
 
I.1. Ózd Város Önkormányzata hivatalának neve: 

A hivatal megnevezése:  Ózdi  Polgármesteri Hivatal 
      (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) 
 
I.2. A Polgármesteri Hivatal székhelye: 3600 Ózd, Városház tér 1. 
 

I.3.  Az alapításra vonatkozó adatok 
Törzskönyvi azonosító száma:    350086 
Az alapító okirat kelte:     2013. február 26. 
Az alapító okirat száma:    42/2013.(II.26.) 
Az alapítás időpontja:     1990. október 24. 

 
I.4. A Polgármesteri Hivatal jogállása 

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

 

I.5. A Polgármesteri Hivatal gazdálkodása 
A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási besorolása szerint önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv. 
A Polgármesteri Hivatal költségvetése az önkormányzati költségvetés része, előirányzatai – 
mint költségvetési szervnek – az önkormányzati rendeletben elkülönítetten szerepelnek. 
A Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője: Kovács-Hagyó Zoltán, a Pénzügyi Osztály 
vezetője. 

 

I.6. A Polgármester Hivatal hivatalos bélyegzői 
A Polgármesteri Hivatal hivatalos bélyegzőinek lenyomatát, valamint a bélyegzőhasználati 
rendet külön belső szabályzat tartalmazza. A bélyegzőkről a Jegyzői Iroda irányítása alá 
tartozó Kincstári és Gondnoksági Csoport vezet nyilvántartást. 
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II.  
Ellátandó feladatok 

 
II.1. A Polgármesteri Hivatal általános feladatai: 

II.1.1. A képviselő-testület és a bizottságok működésével, valamint a polgármester és a 
jegyző tevékenységével kapcsolatban meghatározott feladatok ellátása. 

II.1.2. A helyi önkormányzati képviselők és az országgyűlési képviselő munkájának 
segítése. 

II.1.3. A társadalmi szervekkel, társszervekkel, közszolgáltatást végző szervekkel való 
együttműködés. 

 
II.2. A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységként a következő feladatokat látja el: 
 

Szakfeladat 
száma 

Szakfeladat megnevezése 

552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841116 Országos és helyi nemzetiségi  önkormányzati 

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841117  Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó 

igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
890412 Komplex térségi integrációt segítő programok 

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

III. 
A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése  

 
III.1. A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete: 88 fő 
 
III.2. A Polgármesteri Hivatalt Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője  (a továbbiakban: 

jegyző) vezeti. 
 

III.3. A Polgármesteri Hivatal irodákra, az irodák osztályokra tagozódnak. Az osztályok önálló 
csoportokból, illetve csoportba nem osztott ügyintézőkből állnak. Az osztályokat 
osztályvezetők, a csoportokat osztályvezető-helyettesek vagy csoportvezetők vezetik. 

Nem osztályszervezetbe tartozó önálló csoport a Belső ellenőrzés, a Kincstári és 
Gondnoksági Csoport, valamint a függetlenített jogtanácsos. 

 
III.3.1. A hivatali szervezetben működő irodák tagozódása:  

III.3.1.1. Jegyzői Iroda: 
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III.3.1.1.1. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 
III.3.1.1.2. Jogtanácsos  
III.3.1.1.3. Belső ellenőrzés  
III.3.1.1.4. Kincstári és Gondnoksági Csoport 
 

III.3.1.2. Önkormányzati Iroda: 
III.3.1.2.1. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 
III.3.1.2.2. Pénzügyi Osztály 
 

III. 3.1.3.Hatósági Iroda:    
III.3.1.3.1. Hatósági Osztály  
III.3.1.3.2. Szociális és Egészségügyi Osztály  
 

III.3.2. A hivatali szervezetben működő osztályok további tagozódása: 
III.3.2.1. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály szervezeti felépítése: 

  III.3.2.1.1. Osztályvezető 
III.3.2.1.2. Osztályvezető-helyettes 
III.3.2.1.3. Köznevelési csoport 
III.3.2.1.4. Csoportba nem osztott ügyintézők 
 

III.3.2.2. Közvetlen jegyzői irányítás alatt áll: 
III.3.2.2.1. Jogtanácsos 
III.3.2.2.2. Belső Ellenőrzés 
III.3.2.2.3. Kincstári és Gondnoksági Csoport 
 

III.3.2.3. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály szervezeti felépítése: 
 III.3.2.3.1. Osztályvezető 
 III.3.2.3.2. Osztályvezető-helyettesek 
 III.3.2.3.3. Csoportok: 

III.3.2.3.3.1. Vagyongazdálkodási és Fejlesztési csoport  
III.3.2.3.3.2. Beruházási és Műszaki Csoport  

 
III.3.2.4. Pénzügyi Osztály szervezeti felépítése: 

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

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

  
 III.3.2.5. Hatósági Osztály szervezeti felépítése: 

   III.3.2.5.1. Osztályvezető 
   III.3.2.5.2. Osztályvezető-helyettes 
  III.3.2.5.3. Csoportok: 

 III.3.2.5.3.1. Általános igazgatási csoport 
III.3.2.5.3.2.  Anyakönyvvezetők  
III.3.2.5.3.3. Építési csoport 

 
          III.3.2.6. Szociális és Egészségügyi Osztály szervezeti felépítése: 

III.3.2.6.1. Osztályvezető 
III.3.2.6.2. Osztályvezető-helyettes 
III.3.2.6.3. Csoportok 
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 III.3.2.6.3.1. Szociális és gyermekvédelmi hatósági, ügyfélszolgálati 
csoport  

III.3.2.6.3.2. Szociális és gyermekvédelmi ügyviteli csoport  
III.3.2.6.3.3. Szociális és gyermekvédelmi ellátások pénzügyi csoportja 

 III.3.2.6.3.4. Csoportba nem osztott ügyintézők 
 

 
III.4. Polgármesteri Kabinet  

A kabinet feladata a Képviselő-testület és bizottságai döntéseinek előkészítéséhez, valamint 
a polgármester tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátása. 

  
III.5. A Polgármesteri Hivatal szervezeti ábráját a 2. melléklet tartalmazza. 
 

IV. 
 

A Polgármesteri Hivatal működésének rendje 
 

IV.1. A polgármester polgármesteri hivatalt érintő irányítási feladata 
 

IV.1.1. A polgármester a hivatal irányításával kapcsolatban: 
IV.1.1.1. A jegyző javaslatainak figyelembevételével   meghatározza a hivatal feladatait és 
az önkormányzati tevékenységet segítő munkáját, beleértve a polgármester 
tevékenységének segítését, a képviselők munkájának támogatását, valamint a bizottságok 
elnökei által kért hivatali közreműködést.  
IV.1.1.2. A jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a 
Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, 
valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására, a vonatkozó döntés alapján ellenőrzi, 
hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: 
SZMSZ), valamint a működés tényleges rendje az önkormányzati döntésnek megfelel-e.  
IV.1.1.3. A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, egyes 
ügyekben a kiadmányozás teljes-, vagy rész jogát a hivatal dolgozóira átruházhatja. 
IV.1.1.4. Meghatározza azt, hogy mely munkakörök vonatkozásában kíván egyetértési 
jogot gyakorolni a kinevezés, a felmentés, a vezetői megbízás, a vezetői megbízás 
visszavonás, a jutalmazás vonatkozásában. 
IV.1.1.5. Rendszeresen tájékozódik a hivatal önkormányzati munkát segítő 
tevékenységéről. 
 

IV.2. A jegyző által ellátott feladat- és hatáskörök 
 

IV.2.1. A jegyző alapvető feladat- és hatáskörét a központi jogszabályok, valamint a helyi 
önkormányzati rendeletek határozzák meg. 
 
IV.2.2. A jegyző főbb feladat- és hatásköre: 

IV.2.2.1.Vezeti a Polgármesteri Hivatalt, ennek keretében gyakorolja a munkáltatói 
jogköröket, meghatározza az egyes osztályok feladatait.  

IV.2.2.2.Szervezi a hivatal munkáját, ennek érdekében rendszeresen értekezletet tart. 
IV.2.2.3. Rendszeres munkakapcsolatot tart fenn a polgármesterrel, alpolgármesterrel, 

valamint a bizottsági elnökökkel az önkormányzati és a bizottsági 
tevékenységük segítése érdekében. 

IV.2.2.4. Folyamatosan kapcsolatot tart a szervezeti egységek vezetőivel. 
IV.2.2.5. Feladat- és hatáskörében szabályozza a kiadmányozás rendjét. 
IV.2.2.6. Képviseli a Polgármesteri Hivatalt.  
IV.2.2.7. Gondoskodik a dolgozók továbbképzéséről.  
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IV.2.2.8. Kiadja a hivatal megfelelő működéséhez szükséges belső szabályzatokat, 
utasításokat. 

IV.2.2.9. Biztosítja a megfelelő színvonalú szakmai munkát. 
 

IV.3. Az aljegyző feladata: 
 

IV.3.1.Távolléte esetén helyettesíti a jegyzőt. 
IV.3.2.A jegyző döntése alapján irányítja és vezeti a hatósági irodát. 
IV.3.3.Ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a jegyző esetenként megbízza. 
 

IV.4. Osztályvezetők feladata: 
 

IV.4.1.Vezetik az osztályt, felelősek az osztály munkájáért, annak jogszerű működéséért, 
közvetlenül irányítják, felügyelik és ellenőrzik az osztályhoz tartozó csoportvezetők, 
ügyintézők és ügykezelők tevékenységét. 

IV.4.2.Gondoskodnak az osztályhoz tartozó dolgozók munkaköri leírásainak naprakészen 
való tartásáról. 

IV.4.3.Tevékenységi területüket illetően gondoskodnak az önkormányzati rendeletek, 
határozatok, előterjesztések, szakszerű, alapos és törvényszerű előkészítéséről, a 
döntések végrehajtásának megszervezéséről. 

IV.4.4.Tevékenységi területükre vonatkozóan átfogó elemzéseket készítenek. 
IV.4.5.Közreműködnek az intézmények irányításával, gazdasági társaságok esetében az 

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

IV.4.6.Kötelesek az osztályok tevékenysége, a feladatkörhöz kapcsolódó intézmények, 
gazdálkodó szervezetek tevékenységéről információval rendelkezni, ezeket 
figyelemmel kísérni, tapasztalataikról tájékoztatást adni. 

IV.4.7.Képviselik az osztályt, tájékoztatást adnak, illetve beszámolnak az osztály 
tevékenységéről. 

IV.4.8.Gondoskodnak a vezetésük alatt működő osztály ügyfélfogadására és munkarendjére 
vonatkozó szabályok betartásáról, a munkafegyelem biztosításáról. 

IV.4.9.Gyakorolják a jegyző által átruházott – a Közszolgálati Szabályzatban meghatározott - 
hatáskörben az osztály dolgozói felett az egyéb munkáltatói jogokat. 

IV.4.10.Gyakorolják az osztályon keletkezett ügyiratok tekintetében a kiadmányozási jogot. 
IV.4.11.Felelősek az osztályok közötti folyamatos információ átadásért, az egységes 

Polgármesteri Hivatal munkáját elősegítő, az egyes osztályok együttműködését 
biztosító kapcsolattartásért. 

IV.4.12.Segítik a polgármestert és a tisztségviselőket feladataik ellátásában, tevékenységi 
területükről információt adnak a polgármester részére a lakossági tájékoztatás 
megszervezéséhez,  

IV.4.13.Részt vesznek a Képviselő-testület ülésein, valamint a feladatkörükkel összefüggő 
napirendeknél a bizottságok ülésein, és tevékenységi körüket illetően a szükséges 
tájékoztatást megadják. 

 
IV.5. Osztályvezető-helyettesek feladata: 
 

IV.5.1.Távolléte esetén helyettesítik az osztályvezetőt. 
IV.5.2.Ellátják azokat a feladatokat, amelyekkel az osztályvezető megbízza. 
IV.5.3.Gyakorolják az osztályvezető által rájuk ruházott feladat- és hatásköröket. 
 

IV.6. Csoportvezetők feladata: 
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IV.6.1.Felelősek a csoport munkájáért, az ügyintézés rendjéért, a csoporton belüli 
munkaszervezésért, a helyettesítés megszervezéséért. 

IV.6.2.Gyakorolják az osztályvezető által rájuk ruházott feladat- és hatásköröket. 
IV.6.3.Feladatukhoz, tevékenységi körükhöz tartozóan folyamatosan kapcsolatot tartanak, 

együttműködnek a hivatal más csoportjaival, ügyintézőivel. 
IV.6.4.Megbízás alapján képviselik szakterületüket a Képviselő-testület és a bizottságok 

ülésein. 
 

IV.7. Ügyintézők feladata 
 

IV.7.1.A jogszabályban meghatározott hatáskörrel rendelkező ügyintéző gyakorolja a 
hatósági jogkörét, s ellátja mindazon egyéb feladatokat, amelyeket a jogszabályok 
számára előírnak. 

IV.7.2.Az ügyintéző feladata a Képviselő-testület, a polgármester és a jegyző feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítése, felhatalmazás esetén 
kiadmányozása, valamint a végrehajtás szervezése. 

IV.7.3.A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a 
Polgármesteri Hivatal állandó és időszakos feladatainak megvalósításáért. 

 
IV.8. Ügykezelők feladata 
 

IV.8.1.Az ügykezelő a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által 
kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, a 
jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával végzi. 

IV.8.2.Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel a munkáltatói jogkör 
gyakorlója megbízza. 

 
IV.9. Fizikai alkalmazottak feladata 
 

IV.9.1.Tevékenységével segíti az érdemi ügyintézői és ügyviteli feladatok ellátását. 
IV.9.2.Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel a munkáltatói jogkör 

gyakorlója megbízza. 

IV.10. Az egyes szervezeti egységek feladata 
 

IV.10.1. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály feladatai:  
 

IV.10.1.1. Humánpolitikai feladatok 
 

IV.10.1.1.1. Ellátja a Képviselő-testület, a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó 
köztisztviselőket, közalkalmazottakat és munkavállalókat érintő munkáltatói jogok 
gyakorlásával kapcsolatos előkészítő feladatokat, döntésre előkészíti a személyi- és 
munkaügyeket. 
IV.10.1.1.2. Nyilvántartja a személyi anyagokat, vezeti a közszolgálati alapnyilvántartást, 
KÖZIGTAD nyilvántartást, valamint a köztisztviselők teljesítményértékelési iratait. 
IV.10.1.1.3. Ellátja a hivatali dolgozókat érintő munkaügyi tervezési munkákat, elkészíti a 
költségvetéshez, beszámolóhoz, záráshoz a munkaügyi adatszolgáltatást. 
IV.10.1.1.4. Elkészíti a köztisztviselőket érintő Jegyzői, Polgármesteri és együttes 
utasítások tervezetét, részt vesz egyéb szabályzatok előkészítésében. 
IV.10.1.1.5. Gondoskodik a nyilatkozattételre köteles köztisztviselői és hozzátartozói 
vagyonnyilatkozat törvényben meghatározott eljárási szabályok szerinti védelméről, az 
adatkezelés jogszerűségéről. 
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IV.10.1.1.6. Szükség esetén előkészíti a köztisztviselői munkakörök pályáztatását, 
lebonyolítja a pályázati eljárásokat. 
IV.10.1.1.7. Ellátja a dolgozók képzésével és továbbképzésével kapcsolatos feladatokat, 
elkészíti a tanulmányi szerződéseket. 
IV.10.1.1.8. Közreműködik a minősítések előkészítésében. 
IV.10.1.1.9. Testületi döntésre előkészíti a kitüntetési javaslatokat. 
IV.10.1.1.10. Közreműködik a tisztségviselők munkájának szervezésében, segíti az 
országgyűlési képviselő tevékenységét. 
IV.10.1.1.11. Segíti a hivatalvezetés feladatainak gyakorlását és adminisztrációs munkáját. 
IV.10.1.1.12. Közreműködik az önkormányzati rendezvények, ünnepségek 
előkészítésében, a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő szervezési feladatokban. 

 
IV.10.1.2. Képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok: 
 

IV.10.1.2.1. Közreműködik a Képviselő-testület, a bizottságok, a tisztségviselők 
munkájának szervezésében. 
IV.10.1.2.2. Gondoskodik a testületi, bizottsági anyagok, előterjesztések, munkatervek 
előkészítéséről, napirendek, meghívók összeállításáról. 
IV.10.1.2.3. Elkészíti a testületi ülések és az illetékes bizottságok jegyzőkönyveit, ellátja az 
ebből adódó további feladatokat. 
IV.10.1.2.4. Gondoskodik a testületi döntések nyilvántartásáról, kihirdetéséről, a 
határozatok végrehajtásának megszervezéséről. 
IV.10.1.2.5. Kezeli és őrzi a képviselő-testület tagjainak vagyonnyilatkozatát. 

 
IV.10.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok: 
 

IV.10.1.3.1. Segíti az országgyűlési és települési képviselők tevékenységét, közreműködik 
lakossági fórumok, fogadóórák szervezésében. 
IV.10.1.3.2. Ellátja a választásokkal és népszavazásokkal, valamint a népszámlálással 
kapcsolatos feladatokat, a Kincstári és Gondnoksági Csoporttal együttműködve 
gondoskodik a technikai feltételekről. 
IV.10.1.3.3. Előkészíti a hivatal működésére vonatkozó egyes szabályzatokat, gondoskodik 
módosításukról. 
 

IV.10.1.4. Önkormányzati köznevelési feladatok: 
 

IV.10.1.4.1. Közreműködik az önkormányzat által fenntartott köznevelési, közművelődési 
és sport  intézmények (továbbiakban: ágazati intézmények) létesítésével, átszervezésével, 
megszüntetésével és felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátásában. 
IV.10.1.4.2. Közreműködik a köznevelés céljait szolgáló önkormányzati pénzeszközök 
felosztási irányainak és arányainak meghatározásában. 
IV.10.1.4.3. Előkészíti az ágazati intézményekkel összefüggő testületi előterjesztéseket. 
IV.10.1.4.4. Figyelemmel kíséri az intézmények szakmai, gazdasági munkáját. 
IV.10.1.4.5. Közreműködik a köznevelés helyzetének városi szintű elemzésében, azok 
fejlesztési, működési feltételeinek megteremtésében, ilyen irányú testületi határozatok 
végrehajtásában. 
 
IV.10.1.4.6. Összehangolja a köznevelési intézmények működését, segíti azok 
tevékenységét. 
IV.10.1.4.7. Összehangolja, segíti a nem önkormányzati intézmények, egyházak, civil és 
ifjúsági szervezetek oktatással  kapcsolatos tevékenységét. 
IV.10.1.4.8. Koordinálja, támogatja és segíti a városi szintű köznevelési rendezvények 
szervezését, lebonyolítását. 
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IV.10.1.4.9. Közreműködik az ágazati intézmények költségvetésének városi szintű 
előkészítésében. 
IV.10.1.4.10. Előkészíti az ágazati intézményvezetők feletti munkáltatói jog gyakorlásával 
kapcsolatos intézkedéseket, döntéseket. 
IV.10.1.4.11. Koordinálja a városi óvodapedagógusok  képzését, továbbképzését és a 
szakmai munkaközösségek munkáját. 
IV.10.1.4.12. Koordinálja, kezdeményezi, előkészíti az ágazatban dolgozó helyi és 
magasabb szintű kitüntetési és elismerő címek odaítélését. 
IV.10.1.4.13. Közreműködik a köznevelési intézmények más szervek által történő 
igénybevételi lehetőségének kidolgozásában, és a térítési díjak megállapításában. 
IV.10.1.4.14. Kapcsolatot tart az ágazatban működő érdekképviseleti szervezetekkel, 
önszerveződő csoportokkal az ágazatot érintő feladatok megvalósítása érdekében. 
IV.10.1.4.15. Készíti és nyilvántartja a közneveléssel kapcsolatos statisztikákat, 
mutatószámokat. 
IV.10.1.4.16. Koordinálja az óvodák szakmai pályázatait. 
 

IV.10.1.5.  Ózd Kistérség Többcélú Társulás működésével kapcsolatos feladatok: 
 

IV.10.1.5.1. Előkészíti a Társulási Tanács – szükség szerint szervei – üléseit, összeállítja a 
meghívót, közreműködik az ülések lebonyolításában. 
IV.10.1.5.2. Közreműködik a Társulási Tanács ülése döntéseinek előkészítésében, elkészíti 
és az előterjesztésekkel együtt továbbítja az ülések meghívóit, részt vesz a feladatok 
végrehajtásának koordinálásában. 
IV.10.1.5.3. Részt vesz a Társulási Tanács – szükség szerint bizottságai -, illetve a 
Társulási Tanács Elnökségének és a Jegyzői Kollégium ülésein, biztosítja az ülések 
megtartásához szükséges feltételeket, az ülésről jegyzőkönyvet készít. 
IV.10.1.5.4. Rendszeres kapcsolatot tart a kistérségben működő közigazgatási 
szervezetekkel, intézményekkel, kistérségi megbízottakkal, összegyűjti az elképzeléseket, 
javaslatokat. 
IV.10.1.5.5. Folyamatosan nyilvántartja a társulás szerveinek döntéseit, figyelemmel kíséri 
a döntések végrehajtását. 
 

     IV.10.1.6. Sajtóreferensi feladatok  
  Folyamatos kapcsolatot tart a helyi sajtóval, televízióval a lakosság tájékoztatása érdekében.  
 

 (A részletes feladat- és hatáskörök, valamint a hatáskör gyakorlásának módjai a munkaköri 
leírásban kerülnek részletezésre.) 
 
A szervezeti egység vezetője csak eseti jelleggel, egyedi felhatalmazás alapján járhat el a 
Polgármesteri Hivatal képviselőjeként a feladat- és hatásköréhez közvetlenül kapcsolódó 
ügyekben.  
 
 
IV.10.2. Jogtanácsos feladatai: 
 

IV.10.2.1.Peres és peren kívüli eljárásokban jogi képviselet ellátása. 
IV.10.2.2.Okiratszerkesztés. 
IV.10.2.3.Hatóság előtti képviselet ellátása. 
IV.10.2.4.Jogi ügyekben tanácsadás a hivatal szervezeti egységei, polgármester és 
alpolgármester számára. 
IV.10.2.5.Az önkormányzatot érintő szerződések előkészítése, véleményezése. 
IV.10.2.6.Választásokban, népszavazásokban és népszámlálásokban való közreműködés. 
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IV.10.2.7.Önkormányzati és Hatósági irodát érintő előterjesztések szignálása, a képviselő-
testületi és bizottsági jegyzőkönyvek jogszabályi előírásoknak történő megfelelésének 
ellenőrzése. 
 

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

 
IV.10.3. Belső ellenőrzés feladatait a VII. fejezet tartalmazza. 
 
IV.10.4. Kincstári és Gondnoksági Csoport feladatai: 
 

IV.10.4.1. Pénzügyi-gazdálkodási feladatok: 
IV.10.4.1.1. Előkészíti a Polgármesteri Hivatal részletes költségvetését, annak zárását, 
vezeti az előirányzat-változások nyilvántartásait. 
IV.10.4.1.2. Vezeti a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat, eleget 
tesz a bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségeknek. 
IV.10.4.1.3. Elkészíti a Polgármesteri Hivatal költségvetési beszámolóját. 
IV.10.4.1.4. Gondoskodik a nem rendszeres kifizetések bérszámfejtéséről, kifizetésre 
történő előkészítéséről. 
IV.10.4.1.5  A MÁK által előírt rendben gondoskodik a rendszeres és eseti jellegű 
adatszolgáltatások, jelentések elkészítéséről és határidőben történő továbbításáról. 
IV.10.4.1.6. Ellátja az adó-és TB igazolások kiadásával kapcsolatos teendőket, a dolgozók 
külön kérésére munkáltatói- és keresetigazolásokat ad ki. 
IV.10.4.1.7. Ellátja a Polgármesteri Hivatal bérgazdálkodásával kapcsolatos egyéb 
feladatokat. 
IV.10.4.1.8. Gondoskodik a Polgármesteri Hivatal házipénztárának a jogszabály és 
pénzkezelési szabályzat szerinti működtetéséről. 
IV.10.4.1.9. Elkészíti és folyamatosan karbantartja a számviteli törvény által előírt 
szabályzatokat, utasításokat. 
IV.10.4.1.10. Gazdálkodik a Polgármesteri Hivatal éves költségvetésben jóváhagyott – a 
hatáskörébe adott feladatokkal kapcsolatos – előirányzatokkal. 
 
IV.10.4.2. Ózd Kistérség Többcélú Társulásával kapcsolatos pénzügyi feladatok: 
IV.10.4.2.1. Előkészíti a Társulás költségvetésére, annak módosítására és a zárszámadásra 
vonatkozó határozat-tervezetet. 
IV.10.4.2.2. Előkészíti a Társulás költségvetése első féléves és háromnegyed éves 
teljesítésére vonatkozó tájékoztatót. 
IV.10.4.2.3. Az éves beszámoló keretében elkészíti a Társulást megillető normatív állami 
hozzájárulások és egyéb központi támogatások elszámolását.  
IV.10.4.2.4. Előkészíti az éves pénzmaradvány felosztására vonatkozó javaslatot. 
IV.10.4.2.5. Szervezi és irányítja a társulás költségvetésének végrehajtását, gondoskodik a 
számviteli feladatok végrehajtásáról. 
IV.10.4.2.6. Ellátja a Társulás bérgazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. 
IV.10.4.2.7. Elkészíti és a Magyar Államkincstár felé megküldi a költségvetésre, az I. 
féléves beszámolóra, negyedéves költségvetési jelentésekre, mérlegjelentésekre és 
zárszámadásra vonatkozó adatszolgáltatásokat. 
IV.10.4.2.8. Elkészíti és szükség szerint aktualizálja a szabályszerű működéshez szükséges 
szabályzatokat. 
IV.10.4.2.9. Biztosítja a Társulás házipénztárának működési feltételeit. 
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IV.10.4.2.10. Ellátja a Társulás vagyon- és egyéb főkönyvi könyveléséhez kapcsolódó 
nyilvántartással kapcsolatos feladatokat. 
 
IV.10.4.3.  Gondnoksági és informatikai feladatok: 
IV.10.4.3.1. Gondoskodik a Polgármesteri Hivatal épületének, építményeinek, gépi és 
egyéb berendezéseinek, felszereléseinek üzemeltetéséről, karbantartásáról, felújításáról, 
továbbá az épület fűtéséről, világításáról, vízellátásáról, takarításáról, a vagyonvédelméről, 
a rendeltetésszerű használat biztosításáról, az érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi 
felülvizsgálatok elvégeztetéséről. 
IV.10.4.3.2. Üzemelteti a hajdúszoboszlói és a mezőkövesdi üdülőket. 
IV.10.4.3.3. Biztosítja a Képviselő-testület és a hivatal munkavégzéshez szükséges 
berendezéseket, eszközöket, irodaszereket. 
IV.10.4.3.4. Ellátja a postabontással és a kézbesítésekkel kapcsolatos feladatokat. 
IV.10.4.3.5. Gondoskodik a telefon, fax, és internet biztosításáról. 
IV.10.4.3.6. Biztosítja a hivatal folyóirat, szaklap, közlöny és szakkönyv ellátását. 
IV.10.4.3.7. Ellátja a hivatali gépjárművek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos 
feladatokat. 
IV.10.4.3.8. Biztosítja a portaszolgálatot. 
IV.10.4.3.9. A mindenkori hatályos rendelkezéseknek megfelelően nyilvántartja a 
Polgármesteri Hivatal tárgyi- és kis értékű eszközeit, elvégzi a leltározással kapcsolatos 
feladatokat. 
IV.10.4.3.10. Vezeti a gazdálkodással összefüggő számviteli, illetve a feladatkörébe utalt 
egyéb nyilvántartásokat. 
IV.10.4.3.11. Népszavazások, választások alkalmával gondoskodik a szavazások technikai 
feltételeinek biztosításáról. 
IV.10.4.3.12. Szervezi és irányítja az adatvédelmi és informatikai feladatokat. 
IV.10.4.3.13. Biztosítja a Polgármesteri Hivatal iktatási feladatainak ellátásához szükséges 
informatikai hátteret. 
IV.10.4.3.14. Szervezi az ügyintézés egyszerűsítését segítő gépi feldolgozási rendszer 
kialakítását. 
IV.10.4.3.15. Számítógépes nyilvántartásokat szerkeszt, kezel, adatokat rögzít. 

 
(A részletes feladat- és hatáskörök, valamint a hatáskör gyakorlásának módjai a munkaköri 
leírásban kerülnek részletezésre.) 
 
A szervezeti egység vezetője a Polgármesteri Hivatal képviselőjeként csak a feladat- és 
hatásköréhez közvetlenül kapcsolódó ügyekben járhat el. 
 
IV.10.5. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály feladatai: 
IV.10.5.1. Vagyongazdálkodási és fejlesztési feladatok: 

IV.10.5.1.1. Előkészíti a Képviselő-testület, a bizottságok és a tisztségviselők hatáskörébe 
tartozó – a térség- és településfejlesztéssel, városrehabilitációval, gazdaságfejlesztéssel, 
befektetés-ösztönzéssel kapcsolatos döntéseket. 
 
IV.10.5.1.2. Előkészíti Ózd Város Önkormányzatának településfejlesztési stratégiája 
kialakítására vonatkozó döntéseket és ennek figyelembevételével a településfejlesztési 
koncepciót. 
IV.10.5.1.3.Közreműködik az Önkormányzat által kialakított stratégia, várospolitikai 
koncepció megvalósításában. 
IV.10.5.1.4. Közreműködik a városi és a kistérségi gazdaságfejlesztésben, a település és a 
térség befektetési pozíciójának javításában és részt vesz a gazdaság élénkülését, a 
foglalkoztatási helyzet javulását elősegítő rendezvények, programok szervezésében. 
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IV.10.5.1.5. Részt vesz az önkormányzatot érintő fejlesztési programok kidolgozásában, 
megalapozásában, véleményezésében. 
IV.10.5.1.6. Ellátja az Önkormányzat által megpályázható területfejlesztési-, ill. 
településfejlesztési támogatások pályázatfigyelő rendszerének működtetését, amellyel az 
egyes pályázati kiírások követhetők. Előkészíti a pályázatokkal kapcsolatos döntéseket. 
IV.10.5.1.7.Ellátja a városba irányuló befektetői megkeresésekkel kapcsolatos feladatokat 
és elkészíti a településen működő, illetve befektetni szándékozó vállalkozások 
pályázataihoz igényelt önkormányzati nyilatkozatok kiadását, ha ez a feltétel a pályázati 
felhívásban is szerepel. 
IV.10.5.1.8. Javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonú területek (ipari, szolgáltató, építési 
telkek, stb.) munkahely-teremtési és gazdaságfejlesztési célú hasznosítására, előkészíti a 
befektetési célú megkeresésekkel kapcsolatos döntéseket és részt vesz azok 
végrehajtásában. 
IV.10.5.1.9.Részt vesz a környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztésekről, beruházásokról 
szóló önkormányzati döntések előkészítésében, a megvalósítást célzó feladatok 
összeállításában.  
IV.10.5.1.10. Javaslatokat tesz az önkormányzati tulajdonú területek (ipari, kereskedelmi, 
szolgáltató, építési telkek, stb.) vevőinek kiválasztására irányuló pályázati feltételek 
meghatározására, elkészítteti a vételár megállapítására szolgáló értékbecsléseket, előkészíti 
az adásvételi szerződések megkötését.  
IV.10.5.1.11.A városrehabilitációs feladatok keretében előkészíti a városrehabilitációs 
programokat, pályázatokat, továbbá előkészíti az önkormányzat részére megvásárlásra 
felajánlott ingatlanokkal kapcsolatos döntéseket.  
IV.10.5.1.12.Folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyongazdálkodást 
érintő jogszabályi változásokat és gondoskodik az önkormányzati vagyonrendelet 
„karbantartásáról”. 
 
IV.10.5.1.13. Ellátja a vagyongazdálkodással és hasznosítással kapcsolatos teendőket, 
koordinálja az önkormányzati vagyonkezelő szervezetek és a polgármesteri hivatal 
osztályainak ez irányú tevékenységét. Ennek keretében: 
 

IV.10.5.1.13.1.Előkészíti az ózdi martinsalakból készült lakóházak kárenyhítésével 
összefüggő önkormányzati döntéseket. 
IV.10.5.1.13.2.Részt vesz az Önkormányzat ingatlanhasznosítás keretében hozott 
vagyonkezelési, használati jog átengedési, értékesítési döntéseinek előkészítésében és 
végrehajtásában, a mindenkor hatályos önkormányzati vagyonrendelet szerinti 
pályázati, versenyeztetési eljárások lebonyolításában és közreműködik a döntéseket 
megalapozó számítások, értékelések, vizsgálatok elvégzésében, szerződéstervezetek 
előkészítésében. 
IV.10.5.1.13.3.Előkészíti az önkormányzat tulajdonában lévő lakások kezelésével, 
elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi döntéseket, együttműködve a lakások 
mindenkori üzemeltetőjével, bérbeadójával. 
 
IV.10.5.1.13.4.A vagyonkezelési és üzemeltetési szerződésekben előírt 
adatszolgáltatások alapján folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi az 
önkormányzati vagyon változásait és az amortizáció évenkénti visszapótlásának 
megvalósulását. 
IV.10.5.1.13.5. Ellátja a haszonbérleti szerződések esetében a polgármester hatáskörébe 
tartozó feladatokat, a tulajdonos képviseletében eljár a szerződések megkötése során. 

 
IV.10.5.1.14. Vagyonnyilvántartással kapcsolatos feladatok: 

IV.10.5.1.14.1.Biztosítja a számviteli zárási munkálatokhoz, az időszaki és a 
zárómérleg készítéséhez az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos adatszolgáltatásokat. 
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IV.10.5.1.14.2.Gondoskodik az ingatlan vagyonkataszter elkészítéséről és folyamatos 
karbantartásáról. 
IV.10.5.1.14.3.Biztosítja a portfolió vagyon számbavételét és nyilvántartását. 
IV.10.5.1.14.4.Közreműködik a vagyonleltár összeállításában, elkészíti az 
önkormányzat vagyonkimutatását. 
IV.10.5.1.14.5.Figyelemmel kíséri a tartósan feleslegessé vált vagyontárgyak 
selejtezésére és hasznosítására vonatkozó szabályzat betartását a nem költségvetési 
rend szerint gazdálkodó szervezeteknek üzemeltetésre átadott, a vagyonkezelésből 
visszavett, továbbá az Ózd Kistérség Többcélú Társulása részére üzemeltetési 
szerződéssel ingyenesen használatba adott, a költségvetési szerveknél a mindenkori, 
helyi vagyonrendeletben meghatározott értékhatár feletti vagyontárgyak esetében. 
IV.10.5.1.14.6.Elkészíti az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos belső és külső 
adatszolgáltatási és statisztikai jelentéseket. 
IV.10.5.1.14.7.Közreműködik - az önkormányzati ingatlanvagyon hasznosításával 
összefüggő - az ingatlan-nyilvántartásban szükséges módosítások végrehajtásában.  
IV.10.5.1.14.8.Részt vesz a fejlesztési programokkal összefüggő előkészítő 
munkálatokban, elsődlegesen önkormányzati vagyont, tulajdont érintő 
adatszolgáltatásban, a tulajdoni korlátozások bejegyeztetésében, nyilvántartásában.  

 
IV.10.5.1.15. Az önkormányzati vagyon központosított biztosításával kapcsolatos operatív 
feladatok:  

IV.10.5.1.15.1.Közreműködik a vagyonbiztosításra irányuló közbeszerzési pályázat, a 
szerződéskötések, - módosítások előkészítésében,  
IV.10.5.1.15.2.Ellenőrzi a díjfizetést, a kárrendezést.  
IV.10.5.1.15.3.Folyamatosan biztosítja a szükség szerinti egyeztetéseket és 
adminisztrációt. 

 
IV.10.5.1.16. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok cégfelügyeletével 
kapcsolatos  feladatok: 

IV.10.5.1.16.1.Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok alapításával, 
átalakításával, megszüntetésével, továbbá a cégek gazdálkodását és működését 
befolyásoló döntések előkészítésével kapcsolatos feladatok. 
IV.10.5.1.16.2.Előkészíti, koordinálja a gazdasági társaságokról, valamint a közhasznú 
szervezetekről szóló törvények szerint a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó 
döntéseket.  
IV.10.5.1.16.3.Előkészíti az Önkormányzatot megillető tőkerészesedéshez kapcsolódó 
tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos döntéseket. 
IV.10.5.1.16.4.Vizsgálja az önkormányzati ármegállapítási jogkörbe tartozó közüzemi 
szolgáltatók által a közszolgáltatási díj megállapításához készített díjkalkuláció 
megalapozottságát. 
IV.10.5.1.16.5. Figyelemmel kíséri az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 
működését, gazdálkodását, kinn-lévőségeinek alakulását. 
IV.10.5.1.16.6. Javadalmazási szabályzatban foglaltakkal kapcsolatos döntéseket 
előkészíti, közreműködik azok végrehajtásában. 
 
IV.10.5.1.16.7. Elkészíti, majd folyamatosan aktualizálja a gazdasági társaságok 
ügyvezetőinek munkaszerződéseit, munkaköri leírásait, valamint az osztály felügyelete 
alá tartozó intézmény vezetőjének, gazdasági vezetőjének kinevezéseit.  
IV.10.5.1.16.8.Előkészíti a polgármesteri hatáskörben kiadandó tulajdonosi 
jognyilatkozatokat. 
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IV.10.5.2. Műszaki és igazgatási feladatok:  
 

IV.10.5.2.1. Államigazgatási feladatok: 
 

IV.10.5.2.1.1. Ellátja a magasabb szintű jogszabályok által települési jegyző 
hatáskörébe utalt környezetvédelmi (hulladékgazdálkodás, zajvédelem, levegőtisztaság 
védelem, fás szárú növények védelme, parlagfű elleni védekezés, stb.), útügyi, 
közlekedési, vízgazdálkodási, hírközlési hatósági feladatokat. Az ugyanezen 
területeken a polgármester hatáskörébe utalt feladatok esetében végzi az előkészítési 
feladatokat, kiadmányozási jogot gyakorol. 
IV.10.5.2.1.2. A IV.10.5.2.1.1. pontban meghatározott területeken más hatóságok 
eljárásaiban szakhatóságként működik közre.  
IV.10.5.2.1.3. Ellátja a termőföldre vonatkozó elővásárlási és elő-haszonbérleti jog 
gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II.18.) Kormány-rendelet alapján a 
jegyző hatáskörébe utalt feladatokat (termőföld eladásával, haszonbérletével 
kapcsolatos eladó által elfogadott ajánlatok hirdetményi úton közlése az elővásárlási és 
elő-haszonbérleti jogosultakkal, figyelem felhívás közzététele központi elektronikus 
kormányzati portálon), kiadmányozási jogot gyakorol. 
IV.10.5.2.1.4.Ellátja a tevékenységével összefüggő műszaki nyilvántartásokkal 
kapcsolatos feladatokat, végzi a jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetését, 
statisztikai adatszolgáltatást biztosít. 
 

IV.10.5.2.2. Körzeti igazgatási feladatok: 
 

IV.10.5.2.2.1. Ellátja a 284/2007. (X.29.) Kormányrendelet alapján a kistérség 
székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe utalt zajvédelmi 
feladatokat.  
IV.10.5.2.2.2. Ellátja a 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet alapján a kistérségi 
körzetközponti feladatot ellátó települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe utalt 
levegőtisztaság-védelmi feladatokat.  

 
IV.10.5.2.3. Önkormányzati hatósági feladatok:  
 

IV.10.5.2.3.1.A közterületekről szóló 16/1994. (VII.1.) önkormányzati rendeletben 
foglaltak szerint a polgármester hatáskörébe utalt feladatok - közterületek rendeltetéstől 
eltérő használata, igénybevétele, ezekkel kapcsolatos egyéb feladatok – vonatkozásában 
végzi azok előkészítését, kiadmányozási jogot gyakorol. 
IV.10.5.2.3.2.A közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a 
közterületnév táblák és házszám táblák elhelyezéséről szóló 18/2011. (VI.22.) 
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a polgármester hatáskörébe utalt feladatok 
vonatkozásában végzi azok előkészítését, kiadmányozási jogot gyakorol.  
 

IV.10.5.2.4.  Önkormányzati feladatok: 
 

IV.10.5.2.4.1. Előkészíti a Képviselő-testület, a bizottságok, a tisztségviselők 
hatáskörébe tartozó városfejlesztést, városrendezést, városüzemeltetést érintő, műszaki 
vonatkozású döntéseket, ellenőrzi azok végrehajtását. 
IV.10.5.2.4.2. Elkészíti a szakterülethez tartozó önkormányzati rendeletek tervezetét, 
koordinálja a feladatkörébe tartozó rendeletek előkészítését. Előkészíti a meglévő 
rendeletek (helyi közszolgáltatások díjairól, köztisztaságról, települési szilárd és 
folyékony hulladékról, talajterhelési díjról, közterületekről, zöldfelületekről, 
temetőkről, környezetvédelmi programról, levegő minőségének védelméről, 
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környezetvédelmi alapról, hulladékgazdálkodási tervről, helyi autóbusz közösségi 
közlekedésről, helyi építési szabályzatról, stb.) szükség szerinti módosítását és 
gondoskodik arról, hogy az elfogadott rendeletek az aktuális változatban – a 
mindenkori módosításokkal egységes szerkezetben – álljanak rendelkezésre.  
IV.10.5.2.4.3. Végzi a helyi autóbusz közösségi közlekedéssel kapcsolatos szerződések 
aktualizálását, előkészíti az e tevékenységhez igényelhető állami normatív 
támogatásokra vonatkozó pályázatokat.  
IV.10.5.2.4.4. Kivizsgálja a feladatköréhez kapcsolódóan a lakosság és az 
önkormányzati képviselők részéről érkező észrevételeket, panaszügyeket, szükség 
esetén intézkedést kezdeményez. Ennek során szükség szerint kapcsolatot tart a 
társhatóságokkal, a Közterület Felügyelettel és a műszaki infrastruktúrát üzemeltető 
cégekkel és közszolgáltatókkal. (Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény, 
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft., ÓHG Kft., Ózdi Vízmű Kft., Ózdi TÁVHŐ Kft., Borsod 
Volán Személyszállítási ZRt., MÁV Zrt., Borsodvíz Zrt., Ózdi Sportszervező Iroda, 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ stb.) 
IV.10.5.2.4.5. Közreműködik Ózd Város Településrendezési Terve készítésében, 
felülvizsgálatában, módosításában és karbantartásában, a Képviselő-testület 
településrendezéshez kapcsolódó döntéseinek előkészítésében, javaslatokat tesz a helyi 
építési előírások módosítására. 
IV.10.5.2.4.6. Szervezi a településrendezéssel, a környezet természetes és épített 
elemeinek védelmével kapcsolatos feladatokat.  
IV.10.5.2.4.7. Közreműködik a megyei területrendezési tervek önkormányzati 
véleményezésében. 
IV.10.5.2.4.8. Közreműködik az önkormányzati beruházások hatósági engedélyei 
beszerzésében. 
IV.10.5.2.4.9. Szakmai előkészítést végez forgalomszervezési kérdésekben: 
gyalogátkelőhely kijelölése, lakó-, pihenő övezet kijelölése, közösségi közlekedési 
járatok útvonalának kialakítása, menetrendjük meghatározása, stb.  
IV.10.5.2.4.10. Figyelemmel kíséri a város zöldterületeinek, közparkjainak, egyéb 
közterületeinek állapotát. Javaslatot tesz azok állapotát, arculatát meghatározó 
intézkedésekre, fejlesztésekre, kertészeti megoldásokra, valamint a kihelyezendő 
közterületi tárgyakra. 
IV.10.5.2.4.11. Javaslatot tesz erdősítésre alkalmas területek kijelölésére. Intézi az 
erdősítéssel kapcsolatos engedélyezési eljárásokat, és közreműködik a lehetséges 
pályázatok benyújtásában. 
IV.10.5.2.4.12. Végzi a vadászterületek kialakításával, működtetésével és 
hasznosításával kapcsolatos jegyzői feladatokat, előkészíti e területen a polgármester 
hatáskörébe tartozó feladatokat. 
IV.10.5.2.4.13. Végzi a rendezetlen önkormányzati tulajdonú területek ingatlan-
nyilvántartási rendezésével (telekalakítások, új beruházások feltüntetése, stb.) 
kapcsolatos feladatokat. 
IV.10.5.2.4.14. Részt vesz a környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztésekről, 
beruházásokról szóló önkormányzati döntések előkészítésében. 
IV.10.5.2.4.15. Közreműködik a környezetvédelmi törvényben az önkormányzat 
számára előírt feladatok és kötelezettségek teljesítésében. Ezen belül koordinálja az 
önkormányzati környezetvédelmi program, valamint a helyi hulladékgazdálkodási terv 
elkészítését. A környezetvédelmi program alapján évente környezetvédelmi intézkedési 
tervet készít. 
IV.10.5.2.4.16. Közreműködik a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás társulási tagságából adódó önkormányzati feladatok 
ellátásában. Elkészíti a Képviselő-testület részére a Társulás, illetve a 
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hulladékgazdálkodási rendszer működéséről szóló beszámolókat. Előkészíti a 
kapcsolódó önkormányzati döntéseket. 
IV.10.5.2.4.17. Figyelemmel kíséri a város környezetvédelmi helyzetét, arról évente 
tájékoztatja a Képviselő-testületet. 
IV.10.5.2.4.18. Végzi a Polgármesteri Hivatal Környezetközpontú Irányítási Rendszere 
(KIR) működtetésével kapcsolatos feladatokat. 
IV.10.5.2.4.19. Feladatainak ellátása során rendszeresen kapcsolatot tart a 
társszervekkel és társhatóságokkal (helyi vízfolyásokat kezelő szervezetek, 
környezetvédelmi, természetvédelmi, erdészeti, stb. hatóságok). 
IV.10.5.2.4.20. Javaslatokat tesz az infrastrukturális városfejlesztés feladataira, szakmai 
véleményezéssel, a szükséges adatok szolgáltatásával elősegíti a megvalósítás 
érdekében pályázatok benyújtását. 
IV.10.5.2.4.21. A város területén tervezett infrastrukturális beruházások (közművek, út, 
járda, parkoló, közterületépítés, stb.) előkészítésében végzi az Önkormányzatot, mint 
tulajdonost érintő feladatokat (tulajdonosi nyilatkozatok, állásfoglalások kiadása, 
előzetes véleményezés, nyilvántartás vezetése, stb.). Az önkormányzati beruházások 
során a tulajdonos, illetve megrendelő nevében kontrollálja a terveket, hogy azok 
megfeleljenek az önkormányzati célkitűzéseknek, továbbá ellenőrzi a kivitelezést és a 
polgármester által aláírandó teljesítésigazoláshoz előzetes véleményt készít. 
IV.10.5.2.4.22. Közreműködik a városrekonstrukciós, városrehabilitációs programok 
pályázatainak előkészítésében, a nyertes pályázatok lebonyolításában. 
IV.10.5.2.4.23. Részt vesz a vis maior jellegű feladatok műszaki előkészítésében, a 
helyi védelmi bizottsági, a polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok ellátásában.  
IV.10.5.2.4.24. Javaslatot tesz a költségvetés összeállításánál a szakági fejlesztésekre és 
felújításokra. 
 

IV.10.5.3. Kistérségi feladatok 
 

IV.10.5.3.1.Közreműködik a térség területfejlesztési koncepciója, illetve annak 
figyelembevételével a területfejlesztési programja előkészítésében, figyelemmel kíséri 
azok megvalósulását. 
IV.10.5.3.2.Közreműködik a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, 
programokról, különösen azok kistérséget érintő intézkedéseiről készítendő Kistérségi 
Társulási vélemény elkészítésében. 
IV.10.5.3.3.Koordinálja a kistérségben működő – a területfejlesztésben érdekelt – 
szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel. 
 
IV.10.5.3.4.Ellátja az Ózd Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezetének részeként 
az osztály feladatkörébe tartozó kistérségi feladatokat. Ennek keretében 

IV.10.5.3.4.1.Közreműködik a Kistérségi Stratégia megvalósításával kapcsolatos 
operatív teendők ellátásában. 
IV.10.5.3.4.2.Figyelemmel kíséri a térségi kihatású, illetve térségi összefogást 
igénylő település- és térségfejlesztési lehetőségeket,  
IV.10.5.3.4.3.Elkészíti, koordinálja a Társulás által benyújtandó település és 
térségfejlesztési pályázatokat, figyelemmel kíséri a nyertes pályázatok 
megvalósítását. 
IV.10.5.3.4.4.Koordinálja a Kistérségi Fejlesztési Bizottság munkáját. 

 
IV.10.5.4. A beruházáshoz kapcsolódó feladatok 
 

IV.10.5.4.1. Beruházás előkészítési szakaszhoz kapcsolódó feladatok: 
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IV.10.5.4.1.1. A Beszerzési Szabályzat szerinti beszerzési igények figyelése, 
koordinálása, nyilvántartása, közbeszerzési terv összeállítása, éves statisztikai 
összegzés összeállítása, megküldése. 
IV.10.5.4.1.2. Pályázatíráshoz, egyéb előkészítéshez kapcsolódó beszerzések 
lebonyolítása (megrendelések, szerződések elkészítése, beérkezett ajánlatok 
kezelése, döntésre előkészítése, kifizetések, teljesítések menedzselése). 
IV.10.5.4.1.3. Pályázat műszaki tartalmának összeállításában való részvétel, 
műszaki tartalom felülvizsgálata, adott esetben változtatása, elfogadása az 
önkormányzat részéről. 
IV.10.5.4.1.4. Pénzügyi előkészítés, egyeztetés a Pénzügyi Osztállyal, a 
költségvetési finanszírozásról, a rendelkezésre álló önrész biztosításáról 
IV.10.5.4.1.5. A beruházáshoz/pályázathoz kapcsolódó testületi előterjesztések 
elkészítésében való részvétel. 

 
IV.10.5.4.2. Beruházás lebonyolítási szakaszhoz kapcsolódó feladatok: 

 
IV.10.5.4.2.1. Beruházás megvalósításához kapcsolódó – Beszerzési Szabályzatban 
meghatározott értékhatár feletti - árubeszerzések, szolgáltatás megrendelések, 
építési beruházások előkészítése, - amennyiben szükséges közbeszerzésben történő 
lebonyolítása, szerződések megkötése, bejelentések kezdeményezése az illetékes 
hatóságok felé. 
IV.10.5.4.2.2. A beszerzések szerződésszerű teljesítésének nyomon követése 
pénzügyi, műszaki szempontból, szerződésmódosítások kezdeményezése, 
egyeztetések a projektmenedzsment tagjaival (pótmunka felmerülés, 
szerződésmódosítások, cash-flow). 
IV.10.5.4.2.3. A Közreműködő szervezet részére valamint az önkormányzati 
beszámolóhoz adatszolgáltatás.  
IV.10.5.4.2.4. Pályázati támogatás lehívásainak, elszámolásának figyelemmel 
kísérése, egyeztetés a projektmenedzsmenttel és/vagy a Pénzügyi Osztállyal, 
esetleges – a beruházással kapcsolatos – költségvetést érintő módosítások 
lebonyolítása. 
IV.10.5.4.2.5. A beszerzésekhez, beruházásokhoz kapcsolódó pénzügyi kifizetések 
bizonylatainak, számláinak elsődleges regisztrációja, érkeztetése, teljesítésigazolásra 
történő továbbítása, utalványozása, valamint a hiánytalanul kitöltött és elfogadott 
bizonylatok felszerelése, információval történő ellátása és továbbítása Pénzügyi 
Osztályra ellenjegyzés és kifizetés céljából. 

 
IV.10.5.4.3. Beruházás lezárásához, utókezeléséhez kapcsolódó feladatok: 
 
IV.10.5.4.3.1. Részvétel a beruházás műszaki átadás-átvételében. 
IV.10.5.4.3.2. Részvétel, egyeztetés a pénzügyi záró elszámolásokban, végszámlák 
kifizetéseiben – egyeztetés a Projektmenedzsmenttel és a Pénzügyi Osztállyal. 
IV.10.5.4.3.3. A beruházás aktiválásra történő előkészítése, az aktiválási érték 
meghatározása a beruházás összértékének figyelembe vételével, az aktiválandó 
eszközök meghatározása – adatszolgáltatás a Pénzügyi Osztály részére a számviteli 
aktiváláshoz. 
IV.10.5.4.3.4. A beruházáshoz kapcsolódó iratok, bizonylatok, dokumentációk 
folyamatos nyilvántartása, elévülési időn belül történő megőrzése, utólagos 
adatszolgáltatások. 
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IV.10.5.5  Közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok: 
 

IV.10.5.5.1. Előkészíti, lefolytatja, nyilvántartja az Önkormányzat és a Polgármesteri 
Hivatal közbeszerzéseit. 
IV.10.5.5.2. Az önkormányzati intézmények vonatkozásában igény esetén szakmai 
segítséget nyújt a közbeszerzési eljárások lefolytatásához. 
IV.10.5.5.3.  Az éves költségvetési rendelet elfogadását követően elkészíti és szükség 
szerint módosítja a Polgármesteri Hivatal éves közbeszerzési tervét. 
IV.10.5.5.4.  Elkészíti az önkormányzati közbeszerzésekről az éves statisztikai összegzést. 
IV.10.5.5.5.  Elkészíti és folyamatosan aktualizálja Ózd Város Önkormányzata 
Közbeszerzési Szabályzatát. 
IV.10.5.5.6.  Gondoskodik a közbeszerzési hirdetmények megjelentetéséről. 
IV.10.5.5.7. Folyamatos kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeivel, 
valamint az önkormányzati intézményekkel a közbeszerzési eljárások hatékony 
lebonyolítása érdekében. 
IV.10.5.5.8. A kistérségi közbeszerzéseket a Társulási Megállapodásban szabályozottaknak 
megfelelően látja el. 
 

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

IV.10.6.1. Önkormányzati feladatok:  
IV.10.6.1.1. Költségvetési feladatok:  
IV.10.6.1.1.1.  Előkészíti a költségvetésre, annak módosításaira és a zárszámadásra 
vonatkozó önkormányzati rendeletek tervezetét. 
IV.10.6.1.1.2. Előkészíti a költségvetés első féléves és háromnegyed éves teljesítésére 
vonatkozó tájékoztatót. 
IV.10.6.1.l.3. Gondoskodik a költségvetési szervek pénzellátásról  
IV.10.6.1.1.4. Előkészíti az önkormányzat egyszerűsített költségvetési beszámolójának 
könyvvizsgálatára vonatkozó tájékoztatót. 
IV.10.6.1.1.5. Az éves beszámoló keretében elkészíti az önkormányzatot megillető 
normatív állami hozzájárulások és egyéb központi támogatások elszámolását.  
IV.10.6.1.1.6. Előkészíti a költségvetési gazdálkodást érintő önkormányzati rendeletek és 
testületi határozatok tervezetét. 
IV.10.6.1.1.7. Szervezi és irányítja a költségvetés végrehajtását, gondoskodik a számviteli 
feladatok végrehajtásáról. 
IV.10.6.1.1.8. Előkészíti az éves pénzmaradvány felosztására vonatkozó javaslatot. 
IV.10.6.1.1.9. Szakmailag segíti az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési 
szervek pénzügyi-gazdasági tevékenységét. 
 IV.10.6.1.1.10. Szervezi a működési és felhalmozási feladatok finanszírozását, 
gondoskodik az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megtartásáról. 
IV.10.6.1.1.11. Határidőre elkészíti és megküldi a költségvetéssel, az I. félévi 
beszámolóval és zárszámadással összefüggő adatszolgáltatást a MÁK felé. 
IV.10.6.1.1.12. Határidőre elkészíti a negyedéves költségvetési jelentéseket, 
mérlegjelentéseket a MÁK részére. 
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IV.10.6.1.1.13. Előkészíti a testületi, bizottsági, tisztségviselői hatáskörű pénzügyi 
döntéseket. 
IV.10.6.1.1.14. Részt vesz – önkormányzati szinten összefogja – az önállóan gazdálkodó 
intézményeket érintő létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos többletkiadások központi 
költségvetési forrásból történő támogatására vonatkozó pályázatok elkészítésében. 
IV.10.6.1.1.15. Az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megteremtése, javítása 
érdekében elkészíti az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
támogatására vonatkozó pályázatot.  Gondoskodik az elnyert támogatás - éves beszámoló 
keretében történő - elszámolásáról. 
IV.10.6.1.1.16. Bejelenti a Kincstár felé az intézmény-alapítás, megszűnés, átszervezés 
esetén a törzskönyvi nyilvántartásban végrehajtandó változásokat. 
IV.10.6.1.1.17. Közreműködik az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek 
tulajdonosainak kárenyhítéséről szóló kormány-rendeletből adódó pénzügyi feladatok 
ellátásában. 
IV.10.6.1.1.18. Ellátja az Önkormányzat hitelműveleteivel kapcsolatos feladatokat. Ennek 
keretében előkészíti a hitelfelvételekre vonatkozó előterjesztéseket, hitelszerződéseket, 
intézi a szerződéskötéseket, a hitelek lehívását, törlesztését. Analitikus nyilvántartást vezet 
az Önkormányzat hitelállományáról célonként, a kamatkiadásokról működési és 
felhalmozási bontásban. 
IV.10.6.1.1.19. Gondoskodik az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétként 
történő lekötéséről. 
IV.10.6.1.1.20. Ellenőrzi az önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal összefüggésben 
az osztályra beérkezett kifizetési igényeket, számlákat. Vezeti az analitikus 
nyilvántartásokat a kötelezettségvállalásról, kiadásokról, bevételekről. 
IV.10.6.1.1.21. Részt vesz a felhalmozási kiadásokat érintő előterjesztések pénzügyi 
előkészítésében, figyelemmel kíséri a felhalmozási kiadási előirányzatok felhasználását. 
IV.10.6.1.1.22. Elvégzi a projektmenedzsmenttel nem rendelkező pályázatból megvalósuló 
támogatások lehívását, elszámolását. 
IV.10.6.1.1.23. A projektmenedzsmenttel rendelkező pályázatok esetén együttműködik a 
projektmenedzserekkel a támogatások lehívása, elszámolása előkészítésében.  
IV.10.6.1.1.24. Szükség szerint gondoskodik a beruházásokhoz szükséges alszámla 
megnyitásáról. 
IV.10.6.1.1.25. Ellenőrzi a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Beruházási 
és Műszaki csoportja által javasolt felújítási, beruházási előirányzatokat, illetve az azokra 
tett módosító javaslatokat, valamint a beszerzési eljárás megindításához szükséges 
pénzügyi fedezet meglétét. 
IV.10.6.1.1.26. A befejezett beruházások, felújítások esetében elkészíti az aktiválási 
jegyzőkönyvet, melyet továbbít a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 
részére. 
IV.10.6.1.1.27. Nyilvántartja a befejezetlen beruházásokat és azt negyedévente egyezteti a 
Gazdálkodási csoporttal. 
IV.10.6.1.1.28. Folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati és vis maior tartalék 
felhasználását. 
IV.10.6.1.1.29. Elkészíti és a KSH-nak rendszeresen megküldi a beruházás statisztikai 
jelentéséket.   
IV.10.6.1.1.30. Ellátja a közműfejlesztési hozzájárulásokkal kapcsolatos feladatokat.  
IV.10.6.1.1.31. Folyamatosan nyilvántartja a költségvetés általános és lakóterületi 
céltartalék és egyéb tartalékok felhasználásait. 
IV.10.6.1.1.32.  Gondoskodik a civil szervezetek, sportszervezetek és gazdasági társaságok 
részére biztosított támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátásáról 
(szerződéskötés, támogatás utalása, analitikus nyilvántartások vezetése). 
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IV.10.6.1.2. Pénzügyi-gazdálkodási feladatok: 
 

IV.10.6.1.2.1. Közreműködik az önkormányzati bevételek beszedésében. 
IV.10.6.1.2.2. Szervezi és irányítja a költségvetés végrehajtását, gondoskodik a számviteli 
feladatok végrehajtásáról  
IV.10.6.1.2.3. Előkészíti a Képviselő-testület részletes költségvetését, annak zárását, vezeti 
az előirányzat-változások nyilvántartásait. 
IV.10.6.1.2.4. Vezeti a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat, eleget 
tesz a bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségeknek. 
IV.10.6.1.2.5. Ellátja a Közterület-Felügyelet és az Ózdi Sportszervező Iroda tervezési, 
gazdálkodási, adózási,  finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait.  
IV.10.6.1.2.6. Megállapodás alapján ellátja az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási, és beszámolási feladatait.  
IV.10.6.1.2.7. A MÁK által előírt rendben gondoskodik a rendszeres és eseti jellegű 
adatszolgáltatások, jelentések elkészítéséről és határidőben történő továbbításáról. 
IV.10.6.1.2.8. Ellátja a béren kívüli juttatások biztosításával kapcsolatos feladatokat. 
IV.10.6.1.2.9. Elkészíti és folyamatosan karbantartja a számviteli törvény által előírt 
szabályzatokat, utasításokat. 
IV.10.6.1.2.10. Közreműködik a pénzügyi kihatású ágazati intézkedések kidolgozásában. 
IV.10.6.1.2.11. Nyilvántartja az Önkormányzati munkáltatói lakáskölcsönöket és ellátja az 
ezekkel összefüggő adminisztratív feladatokat. 
IV.10.6.1.2.12. Ellátja a titkos ügyiratkezelést. 

 
IV.10.6.2. A helyi adóhatóság feladatai: 
IV.10.6.2.1. Előkészíti a helyi adóztatásra vonatkozó rendelet-tervezeteket. 
IV.10.6.2.2. Az éves költségvetési tervjavaslat előkészítésének keretében közreműködik a 
helyi adóztatással kapcsolatos javaslatok kidolgozásában. 
 
IV.10.6.2.3. Ellátja az építményadóval  kapcsolatos adóztatási feladatokat. 
IV.10.6.2.3.1. Bejelentkezések, bevallások feldolgozása. 
IV.10.6.2.3.2. Adó megállapítása, kivetése. 
IV.10.6.2.3.3. A bevallást elmulasztók felhívása kötelezettségük teljesítésére, szükség 
esetén szankcionálás. 
IV.10.6.2.3.4. Helyszíni ellenőrzések végzése. 

 
IV.10.6.2.4. Ellátja az iparűzési adóval kapcsolatos adóztatási feladatokat. 
IV.10.6.2.4.1. Beérkező bejelentkezések és bevallások felülvizsgálása, feldolgozása, hibás 
bevallás esetén a bevallás javítása és az ügyfelek értesítése. 
IV.10.6.2.4.2. Iparűzési adó-erőképesség megállapítása a költségvetési törvényben 
meghatározott időben és módon. 
IV.10.6.2.4.3. A bejelentkezést és bevallást elmulasztók felhívása kötelezettségük 
teljesítésére, szükség esetén szankcionálás. 
IV.10.6.2.4.4.   Adóbevallások ellenőrzése. 
 
IV.10.6.2.5. Ellátja a talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat. 
IV.10.6.2.5.1. A bevallási nyomtatványok és a szolgáltató által kimutatott vízfogyasztás 
megküldése az adóalanyok részére. 
IV.10.6.2.5.2. A bevallások adatainak ellenőrzése a szolgáltató által biztosított adatok 
összevetésével és a bevallások feldolgozása. 
IV.10.6.2.5.3. A bevallást elmulasztók felhívása kötelezettségük teljesítésére, szükség 
esetén szankcionálás. 

 
IV.10.6.2.6. Ellátja a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat. 
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IV.10.6.2.6.1. A hatóság által szolgáltatott nyitóállomány és a havi változások adatainak 
feldolgozása. 
IV.10.6.2.6.2. Elvégzi az adóköteles gépjárművek adókivetésével kapcsolatos feladatokat, 
megállapítja a gépjárműadót. 
IV.10.6.2.6.3. Adatszolgáltatás, illetve az ügyfelek bevallása, bejelentése alapján határoz a 
gépjárműadó mentességekről. 
IV.10.6.2.6.4. Kezdeményezi az egy éven túli gépjárműadó tartozással rendelkező adózók 
esetében a gépjárművek forgalomból történő kivonását. 
 
IV.10.6.2.7.  Ellátja az adók módjára behajtandó köztartozások behajtásával 
kapcsolatos feladatokat. 
IV.10.6.2.7.1. A fizetési kötelezettségeket megállapító szervek megkeresése alapján 
nyilvántartást vezet, fizetési felszólításokat küld. 
IV.10.6.2.7.2. A fizetési felszólításnak eleget nem tevőknél haladéktalanul kezdeményezi 
a végrehajtást, melyet önálló bírósági végrehajtó foganatosít. 
IV.10.6.2.7.3. Az adók módjára behajtott összegeket haladéktalanul átutalja a köztartozás 
jogosultjának. 
IV.10.6.2.7.4. A végrehajtás eredménytelenségéről és az eljárás megszüntetéséről a 
behajtást kérőt tájékoztatja. 

 
IV. 10.6.2.8. Ellátja az adókönyveléssel kapcsolatos feladatokat. 
IV.10.6.2.8.1. Ellátja a beszedési számlák megnyitásával, könyvelésével kapcsolatos 
feladatokat. 
IV.10.6.2.8.2. Az adóbevételeket havonta az önkormányzat költségvetési számlájára utalja. 
IV.10.6.2.8.3. Teljesíti az átvezetési és visszautalási kérelmeket. 
IV.10.6.2.8.4. Adatot szolgáltat a mérlegjelentéshez. 
IV.10.6.2.8.5. Negyedévente elvégzi a zárási feladatokat és adatokat szolgáltat a Magyar 
Államkincstár részére. 
 
IV.10.6.2.9. Gondoskodik az adóbevételek beszedéséről, melynek érdekében fizetési 
felszólítást küld, hatósági átutalási megbízást alkalmaz és önálló bírósági végrehajtónak 
adja a tartozást behajtás céljából. 
IV.10.6.2.10. A törvényben meghatározott feltételek megléte esetén az adótartozást 
mérsékeli, illetve fizetési könnyítést engedélyez. 
IV.10.6.2.11. Felszámolás, végelszámolás esetén gondoskodik a hitelezői igény 
bejelentéséről 
IV. 10.6.2.12. Kérelemre elkészíti és kiadja az adó-és értékbizonyítványt. 
IV.10.6.2.13. Kiadja a költségmentességhez szükséges igazolást. 
IV.10.6.2.14. Kérelemre adóigazolást állít ki. 
 

(A részletes feladat- és hatáskörök, valamint a hatáskör gyakorlásának módjai a munkaköri 
leírásban kerülnek részletezésre.) 
 
A szervezeti egység vezetője csak eseti jelleggel, egyedi felhatalmazás alapján járhat el a 
Polgármesteri Hivatal képviselőjeként a feladat- és hatásköréhez közvetlenül kapcsolódó 
ügyekben.  
 
IV.10.7. Hatósági Osztály feladatai: 

 
IV.10.7.1. Az általános igazgatási csoport ellátja: 
 

IV.10.7.1.1. a szabálysértéssel, 
IV.10.7.1.2. működési engedélyek kiadásával, módosításával, visszavonásával, 
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visszaadásával, bejelentés köteles tevékenységek nyilvántartásba vételével és változásainak 
intézésével, 
IV.10.7.1.3.telepengedélyek kiadásával, megszüntetésével, módosításával, bejelentés 
köteles tevékenységek nyilvántartásba vételével és változásainak intézésével, 
IV.10.7.1.4.üzlet nyitvatartási idejének módosításával, 
IV.10.7.1.5.szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásával, nyilvántartásba vételével, 
változásainak intézésével, 
IV.10.7.1.6.nem üzleti célú, közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatásával, 
IV.10.7.1.7.piacok, vásárok nyilvántartásával,  
IV.10.7.1.8.birtokvédelemmel, 
IV.10.7.1.9.talált tárgyak kezelésével, 
IV.10.7.1.10.hagyatéki eljárással, 
IV.10.7.1.11.hatósági bizonyítvány kiadásával, 
IV.10.7.1.12.önkényesen elfoglalt lakás közigazgatási eljárásban történő kiürítésével, 
IV.10.7.1.13.a vadkárokkal kapcsolatos hatáskörébe utalt feladatokat, 
IV.10.7.1.14. vezeti a méhcsaládok bejelentési kötelezettségére vonatkozó és a méhek 
vándoroltatásával kapcsolatos nyilvántartást, értesíti a méhészeket a bejelentett   
vegyszeres növényvédelmi munkákról, 
IV.10.7.1.15. megkeresésre előterjeszti az állatorvosi körzet kialakításáról a véleményét, 
IV.10.7.1.16.jelentést tesz a transzporderrel nem jelölt ebekről az illetékes járási  állat-
egészségügyi hivatal felé, 
IV.10.7.1.17. eb okozta sérülés estén jelentést tesz az illetékes járási állat-egészségügyi 
hivatal felé, 
IV.10.7.1.18. engedélyezi veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartását, ellenőrzi tartási 
feltételeinek megtartását, 
IV.10.7.1.19.hatósági intézkedéseket tesz a bejelentési kötelezettség alá tartozó 
állatbetegségek gyanúja esetén,  
IV.10.7.1.20.gondoskodik a zárlat alatt álló helyen tartózkodó személyek élelmezéséről, az 
állatok takarmányozásáról, 
IV.10.7.1.21.ellátja a felsoroltakon kívül az állategészségügyi jogszabályokban foglalt 
egyéb  feladatokat, 
IV.10.7.1.22. gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít.  

 
 
IV.10.7.2. Az Anyakönyvvezetők feladat és hatáskörei:  
 

IV.10.7.2.1.Anyakönyvi feladatok esetében az 1982. évi 17. tvr-ben, valamint a 2009. évi 
XXIX. tv-ben meghatározott illetékességi területen ellátja  az anyakönyvi igazgatással 
kapcsolatos feladatokat,  
IV.10.7.2.2.a bejegyzett élettársi kapcsolattal kapcsolatos hatósági    feladatokat, 
IV.10.7.2.3.az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásából  a 2010. 01. 01. után született 
újszülöttek anyakönyvezéséhez szükséges igazolások beszerzésével kapcsolatos 
feladatokat.  

 
IV.10.7.3. Építési csoport feladatai: 
 
IV.10.7.3.1. Államigazgatási feladatok: 
 
IV.10.7.3.1.1.Ellátja a magasabb szintű jogszabályok által a település jegyzője hatáskörébe utalt 
I. fokú építésügyi hatósági feladatokat (engedélyezés, tudomásulvételi eljárások, hatósági 
ellenőrzés, kötelezések, hatósági bizonyítvány, lakossági bejelentések, panaszok kivizsgálása, 
nyilvántartás, stb.), 
IV.10.7.3.1.2.  más hatóságok eljárásaiban építésügyi szakhatóságként működik közre, 
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IV.10.7.3.1.3. tájékoztatást ad az építtetőknek, a tervezőknek, kivitelezőknek a helyi építési 
előírásokról, 
IV.10.7.3.1.4.ellátja az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek vonatkozásában a 
40/2003. (III.27.) kormányrendeletben a jegyző – mint I. fokú építésügyi hatóság – hatáskörébe 
utalt feladatokat,  
IV.10.7.3.1.5.ellátja a műszaki nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatokat, végzi a 
jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetését, rendszeres statisztikai adatszolgáltatást biztosít. 
 
IV.10.7.3.2. Körzeti igazgatási feladat: 
 
Az 1997. évi LXXVIII. törvény és a 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján építésügyi 
hatósági jogkörben Ózd városon kívül további 16 településen teljes körűen ellátja az I. fokú 
építésügyi hatósági feladatokat. Más hatóságok eljárásaiban ezen települések esetében építésügyi 
szakhatóságként működik közre. 

 
IV.10.7.4. Közreműködik a Képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal közrenddel 
kapcsolatos feladatai ellátásában, így különösen: 
 

IV.10.7.4.1.előkészíti a Képviselő-testület elé kerülő, a város közrendjével, 
közbiztonságával kapcsolatos előterjesztéseket, 

IV.10.7.4.2.közreműködik az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság munkájának 
szervezésében, 

IV.10.7.4.3.közreműködik az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság munkatervének 
előkészítésében, a napirendek, meghívók összeállításában, 

IV.10.7.4.4.kapcsolatot tart a közbiztonság és vagyonvédelem javítása érdekében: 
IV.10.7.4.4.1. az Ózd Városi Rendőrkapitánysággal, 
IV.10.7.4.4.2. a polgárőr szervezettel, 
IV.10.7.4.4.3. az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 
IV.10.7.4.4.4. az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány Kuratóriumával,  

         IV.10.7.4.5. közreműködik a Közterület-felügyelet irányításában. 
 

(A részletes feladat- és hatáskörök, valamint a hatáskör gyakorlásának módjai a munkaköri 
leírásban kerülnek részletezésre.) 
 
A szervezeti egység vezetője csak eseti jelleggel, egyedi felhatalmazás alapján járhat el a 
Polgármesteri Hivatal képviselőjeként a feladat- és hatásköréhez közvetlenül kapcsolódó 
ügyekben.  
 
IV.10.8. A Szociális és Egészségügyi Osztály feladatai:  
 

IV.10.8.1. Előkészíti a helyi jogalkotás és jogalkalmazás keretében 
IV.10.8.1.1. a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi alapellátás helyi szabályozása 
érdekében a rendeleteket,  
IV.10.8.1.2. gondoskodik az önkormányzati rendeletek jogszerű      
végrehajtásáról; 
IV.10.8.1.3. a Képviselő-testület, a bizottságok, a tisztségviselők hatáskörébe tartozó 
szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi alapellátásra vonatkozó döntéseket, valamint 
IV.10.8.1.4. gondoskodik a döntések jogszerű, hatékony és eredményes végrehajtásáról. 

 
IV.10.8.2. A pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokkal kapcsolatos hatósági 
tevékenység 
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A szociális ügyintézők elsődleges feladata a pénzbeli és természetbeni ellátásokra való 
jogosultság megállapítása, megszüntetése, a jogosultsági feltételek felülvizsgálata, illetve a 
folyósítás szüneteltetése. 

 
IV.10.8.2.1.Pénzbeli ellátások: 

IV.10.8.2.1.1.Jegyzői hatáskörben 
IV.10.8.2.1.1.1. Aktív korúak ellátása 
IV.10.8.2.1.1.2. Óvodáztatási támogatás 
IV.10.8.2.1.1.3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó 
pénzbeli támogatás 
IV.10.8.2.1.1.4. Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény 

IV.10.8.2.1.2.Önkormányzati hatáskörben  
IV.10.8.2.1.2.1. Átmeneti segély 
IV.10.8.2.1.2.2. Temetési segély 

 
IV.10.8.2.2. Természetbeni ellátások: 
 IV.10.8.2.2.1. Jegyzői hatáskörben 

IV.10.8.2.2.1.1. Közgyógyellátás méltányossági jogcímen 
IV.10.8.2.2.1.2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

IV.10.8.2.2.2. Önkormányzati hatáskörben 
  IV.10.8.2.2.2.1. Lakásfenntartási támogatás - normatív alapon 

IV.10.8.2.2.2.2. Átmeneti segély 
IV.10.8.2.2.2.3. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

IV.10.8.2.2.3. Polgármesteri hatáskörben 
       IV.10.8.2.2.3.1. Köztemetés elrendelése 

 
IV.10.8.2.3. Egyéb jegyzői hatáskörben végzett feladatok: 

IV.10.8.2.3.1. halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartása, 
a nyilvántartás folyamatos továbbítása az oktatási intézményeknek 
 
IV.10.8.2.3.2. védendő fogyasztókkal kapcsolatos feladatok  
IV.10.8.2.3.3. jegyzői igazolás kiállítása 
IV.10.8.2.3.4. az 1988. december 31. előtti OTP hiteltartozások törlesztési 
kötelezettségének felfüggesztése, a jogosultságok felülvizsgálata, a befizetések kezelése. 
 

IV.10.8.2.4. Egyéb feladatok: 
IV.10.8.2.4.1. Jegyzői nyilvántartás vezetése, kezelése 
IV.10.8.2.4.2. Önkormányzati hatósági ügyben másodfokú eljárás lefolytatása,  
előterjesztés elkészítése 
IV.10.8.2.4.3. A szociális ellátásokkal kapcsolatos önkormányzati költségvetés 
előkészítése, az elfogadott költségvetés végrehajtása. 

 
IV.10.8.3. Adatszolgáltatást teljesít a Központi Statisztikai Hivatal felé a szociális, 
gyermekvédelmi szolgáltatások és egészségügyi alapellátás vonatkozásában. 

 
IV.10.8.4. Egészségügyi alapellátás fenntartói felügyeleti, működtetési feladatok 
körében: 

IV.10.8.4.1.Gondoskodik a nem vállalkozói 
IV.10.8.4.1.1. háziorvosi,  
IV.10.8.4.1.2. házi gyermekorvosi, 
IV.10.8.4.1.3. fogászati,  
IV.10.8.4.1.4. védőnői, 
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IV.10.8.4.1.5. iskola-egészségügyi, 
IV.10.8.4.1.6. iskola-fogászati  

       szolgálatok tárgyi, személyi feltételéről. 
IV.10.8.4.2. Ellátja a IV.10.8.4.1. alatt meghatározott szolgálatok   
vonatkozásában  

IV.10.8.4.2.1. a működtetéshez, 
IV.10.8.4.2.2. a védőnők tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlásához, 
IV.10.8.4.2.3. a közalkalmazott orvosok tekintetében az egyéb munkáltatói jogkör 
gyakorlásához, 
IV.10.8.4.2.4. valamennyi egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálat 
vonatkozásában a fenntartói felügyelet gyakorlásához  

          kapcsolódó feladatokat. 
          IV.10.8.4.3. Az egészségügyi alapellátást szolgáló és az Ózd, Árpád vezér út 28. szám 

alatti ingatlanok kezelői feladatainak ellátása az Ózdinvest Kft-vel kötött külön 
megállapodásban foglaltak szerint, valamint az ehhez kapcsolódó kis- és nagyértékű tárgyi 
eszközök nyilvántartása. 

 
IV.10.8.5. Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok körében: 

IV.10.8.5.1. közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos önkormányzati feladatok 
ellátása, 
IV.10.8.5.2. közfoglalkoztatás érdekében pályázat előkészítésének, benyújtásának, 
végrehajtásának koordinálása, 
IV.10.8.5.3. a Közfoglalkoztatási és Foglalkoztatási Adatbázis kezelése.  

 
IV.10.8.6. Szervezi a szociális ágazatot érintő városi rendezvényeket: 

IV.10.8.6.1 Szociális Munka Napja,. 
IV.10.8.6.2. Idősek Karácsonyváró Ünnepsége, 
IV.10.8.6.3. Nagycsaládosok Karácsonya. 

 
IV.10.8.7. Nyilvántartja a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi ágazattal 
kapcsolatos mutatószámokat, adatokat szolgáltat. 

 
IV.10.8.8. Figyelemmel kíséri a szociális, a gyermekvédelmi ellátást és az egészségügyi 
alapellátást érintő pályázatokat. 

 
IV.10.8.9. Közreműködik: 

IV.10.8.9.1. a szociális szolgáltatástervezési koncepció kidolgozásában, 
végrehajtásában, 
IV.10.8.9.2. az önkormányzat szociálpolitikai és egészségügyi ellátást érintő 
célkitűzéseinek érvényesítésében, 
IV.10.8.9.3. a szociális és gyermekvédelmi, valamint az egészségügyi ágazat 
vonatkozásában a költségvetés előkészítésében. 

 
IV.10.8.10. Együttműködik  

IV.10.8.10.1. a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Járási   
Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet munkatársaival,    
IV.10.8.10.2. Ózd város szakfelügyelő főorvosaival, 
IV.10.8.10.3. a közfoglalkoztatásban résztvevő intézmények, gazdasági          
 társaságok, szervek, szervezetek vezetőivel, 
IV.10.8.10.4. szociális, gyermekvédelmi tevékenységet végző civil, egyházi  
szervezetekkel.  
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IV.10.8.11. Pénzügyi, gazdálkodási tevékenysége során ellátja: 
IV.10.8.11.1. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi 
ellátások igénylésével, utalásával, havi zárásával, elszámolásával, visszaigénylésével,  
IV.10.8.11.2. az egyéb társadalompolitikai juttatások igénylésével, utalásával, havi 
zárásával, elszámolásával, visszaigénylésével, 
IV.10.8.11.3. a pénzbeli támogatások pénztári kifizetésével,  
IV.10.8.11.4. az egészségügyi alapellátás működtetésének finanszírozásával 

        kapcsolatos feladatokat. 
 

IV.10.8.12. Együttműködik a pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos feladatok végrehajtása 
során a Pénzügyi Osztály illetékes ügyintézőivel. 

      
 IV.10.8.13. Kistérségi feladatellátása körében ellátott feladatok az Ózd Kistérség 
Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) által biztosított szociális, gyermekjóléti, 
egészségügyi ellátás és a közfoglalkoztatás vonatkozásában: 

 
IV.10.8.13.1. Egészségügy területén 

IV.10.8.13.1.1. előkészíti a Társulás Társulási Tanácsa és bizottságai hatáskörébe 
tartozó egészségügyi döntéseket, 
IV.10.8.13.1.2. közreműködik 

           IV.10.8.13.1.2.1. az egészségügyi célkitűzések érvényesítésében, 
IV.10.8.13.1.2.2. az egészségügyi ágazattal összefüggő határozatok 
végrehajtásában, 
IV.10.8.13.1.2.3. a sürgősségi ellátás költségvetésének kistérségi szintű 
előkészítésében,  
IV.10.8.13.1.2.4. a Központi ügyeletek, és a Diszpécserszolgálat 
feladatellátásában, 

IV.10.8.13.1.3. figyelemmel kíséri az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó 
pályázatokat.  

 
IV.10.8.13.2. Szociális és gyermekvédelmi területen 

IV.10.8.13.2.1. közreműködik  
IV.10.8.13.2.1.1. a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció végrehajtásában, 
IV.10.8.13.2.1.2. a szociális célkitűzések érvényesítésében; 

IV.10.8.13.2.2. előkészíti a Társulás Társulási Tanácsa és bizottságai hatáskörébe 
tartozó szociális, gyermekvédelmi döntéseket; 
IV.10.8.13.2.3. közreműködik  

 IV.10.8.13.2.3.1. a szociális és gyermekvédelmi feladatellátással összefüggő 
határozatok végrehajtásában, 
 IV.10.8.13.2.3.2. a szociális és gyermekvédelmi ellátások költségvetésének 
kistérségi szintű előkészítésében, 
IV.10.8.13.2.3.3. a szociális és gyermekvédelmi feladatellátáshoz kapcsolódó 
normatív támogatások igénylésében, elszámolásában; 

IV.10.8.13.2.4. előkészíti  
IV.10.8.13.2.4.1 a szociális és gyermekvédelmi intézmények létrehozására, 
működtetésére, megszüntetésére vonatkozó döntéseket, 
IV.10.8.13.2.4.2. a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és 
ellátások igénybevételéről, 
IV.10.8.13.2.4.3. a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és 
ellátások térítési díjáról, 
IV.10.8.13.2.4.4. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 
szolgáltatások és ellátások igénybevételéről, 
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IV.10.8.13.2.4.5. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 
szolgáltatások és ellátások térítési díjáról  

szóló határozatokat; 
IV.10.8.13.2.5. biztosítja  

IV.10.8.13.2.5.1. az adatszolgáltatást az Országos Szociális Nyilvántartási 
Rendszerbe, 
IV.10.8.13.2.5.2. a Központi Statisztikai Hivatal felé teljesítendő 
adatszolgáltatást; 

IV.10.8.13.2.6. elvégzi a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ és a Kistérségi 
Gyermekjóléti Intézmény működésének fenntartói törvényességi ellenőrzését; 
IV.10.8.13.2.7. közreműködik: 

IV.10.8.13.2.7.1. a magasabb vezető beosztású intézményvezetők tekintetében az 
egyéb munkáltatói jogok gyakorlásában, 
IV.10.8.13.2.7.2. a Társulás intézményeiben végzett szakmai munka értékelésének 
elkészítésében,  
IV.10.8.13.2.7.3. az intézményekben foglalkoztatott szakemberek képzésében, 
továbbképzésében; 

IV.10.8.13.2.8. figyelemmel kíséri a szociális és gyermekjóléti ellátáshoz kapcsolódó 
pályázatokat; 
IV.10.8.13.2.9. együttműködik a szociális tevékenységet végző civil szervezetekkel, 
részt vesz a Szociális Kerekasztal munkájában. 

 
IV.10.8.13.3. Közfoglalkoztatás területén: 

IV.10.8.13.3.1. előkészíti a Társulás Társulási Tanácsa, és bizottságai hatáskörébe 
tartozó közfoglalkoztatással kapcsolatos döntéseket;  
IV.10.8.13.3.2. gondoskodik  

IV.10.8.13.3.2.1. a közfoglalkoztatással összefüggő határozatok végrehajtásáról; 
IV.10.8.13.3.2.2. a közfoglalkoztatás kistérségi szintű koordinálásáról. 

IV.10.8.13.3.3. Figyelemmel kíséri a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázatokat. 
 
(A részletes feladat- és hatáskörök, valamint a hatáskör gyakorlásának módjai a munkaköri 
leírásban kerülnek részletezésre.) 

 
A szervezeti egység vezetője csak eseti jelleggel, egyedi felhatalmazás alapján járhat el a 
Polgármesteri Hivatal képviselőjeként a feladat- és hatásköréhez közvetlenül kapcsolódó 
ügyekben. 
 
IV.10. 9.  Munkaköri leírás 

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

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

IV.11. A bizottsági munka segítése 
 

A bizottságok munkájának adminisztrációját a hivatal részéről az alábbi osztályok végzik: 
 
IV.11.1.Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság: Humánerőforrás és  Képviselő-
testületi Osztály, 
IV.11.2.Pénzügyi és Gazdasági Bizottság: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási 
Osztály, 
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IV.11.3. Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság: Humánerőforrás és Képviselő-testületi 
Osztály, 
IV.11.4.Egészségügyi és Szociális Bizottság: a Szociális és Egészségügyi Osztály, 
IV.11.5.Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság: Humánerőforrás és  Képviselő-testületi 
Osztály. 
Együttes bizottsági ülések munkájának adminisztrációját jegyzői utasítás szabályozza.  

 
IV.12. Az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájának segítése 
 

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

 
 

IV.13. A Polgármesteri Hivatal belső- és külső kapcsolattartásának rendje 
 
IV.13.1. A belső kapcsolattartás 
 

A hivatalon belüli kapcsolattartás legfőbb formái: 
 a) jegyző által tartott: 

aa) dolgozói értekezlet évente legalább egyszer,  
ab) eseti munkacsoport értekezlet szükség szerint 
ac) munkaértekezlet osztályvezetőknek,  

b) osztályértekezlet, 
c) Polgármesteri Hivatal belső honlapján keresztül napi információi áramlás. 
 

IV.13.2. Dolgozói értekezlet 
A jegyző a hivatal dolgozói részére évente legalább egy alkalommal értekezletet tart. 

 
Az értekezleten ismertetni kell: 

a) a hivatal éves tevékenységének értékeléséről szóló beszámolót, 
b) a hivatal egészére vonatkozó teljesítménykövetelményeket, 
c) a hivatali munkavégzés tárgyi feltételeinek értékelését, a javasolt fejlesztéseket,  
d) a hivatal egyes feladat- és hatáskörével összefüggő jelentős jogszabályi változásokat, 
e) belső továbbképzés keretében azokat az újdonságokat, melyek ismerete a dolgozók 
vagy a dolgozók meghatározott csoportjai részére fontosak a megfelelő színvonalú 
munkavégzéshez. 

A jegyző a polgármestert, az alpolgármestert az értekezletre előzetesen meghívja, és részére az 
értekezleten biztosítja a tanácskozási jogot. 
 
IV.13.3. Eseti munkacsoport értekezlet szükség szerint 
Az osztályok vezetői egymással mellérendeltségi viszonyban állnak. Több osztályt is érintő 
ügyben a jegyző az érintett irodavezető és osztályvezetők bevonásával alkalmi értekezletet tart, 
és konkrét utasításokkal határozza meg azt, hogy adott ügyben mely osztályvezetőnek és 
osztálynak milyen feladata van. 
 
IV.13.4. Munkaértekezlet osztályvezetőknek 
A hivatalon belül a megfelelő belső kapcsolattartás érdekében a jegyző kéthetente, valamint ezen 
túlmenően szükség szerint az osztályvezetők bevonásával értekezletet tart. 
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Az értekezletek célja, hogy: 
a) a jegyző tájékoztatást adjon a következő időszak kiemelt feladatairól, és konkrét 
utasításokat, munkaszervezési intézkedéseket tegyen, másrészről 
b) beszámoltassa az irodavezetőket, osztályvezetőket az általuk és osztályuk által végzett 
feladatokról,  
c) az osztályvezetők kérdéseket tehessenek fel, javaslatokat fogalmazhassanak meg a 
hivatallal kapcsolatos, valamint a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben. 

 
A jegyző a polgármestert, az alpolgármestert és a kabinet vezetőjét az értekezletre előzetesen 
meghívja, és részére az értekezleten biztosítja a tanácskozási jogot. 
 
IV.13.5. Osztályértekezlet 
Az osztályvezetők havonta vagy szükség szerint osztályértekezletet tarthatnak. 
Az értekezlet célja: 

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

elsajátítása. 
 

IV.13.6. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje: 
a)A belső szervezeti egységek vezetői és dolgozói kötelesek egymással együttműködni 
minden olyan feladat ellátásában, amely ezt megköveteli. 
b)Az egyes osztályoknál készült írásos előterjesztések, intézkedések, elemzések egy 
példányával az érintett más osztályokat tájékoztatni kell, illetve előzetes egyeztetés is 
szükséges az írásos előterjesztések és lényeges intézkedések tekintetében. 

 
IV.13.7. A Polgármesteri Hivatal külső kapcsolatai 
 
A Polgármesteri Hivatalnak szoros kapcsolatban kell állnia: 

a) a polgármesterrel, az alpolgármesterrel,  
b) a képviselőkkel és 
c) a bizottsági tagokkal. 

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

a) meghívóinak elkészítéséről,  
b) előterjesztéseinek elkészítéséről,  
c) jegyzőkönyveinek elkészítéséről, 
d) a döntések nyilvántartásáról, 
e) a döntések végrehajtásáról. 

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

a) a BAZ megyei Kormányhivatallal, 
b) a Magyar Államkincstárral,  
c) a megyei, valamint a környékbeli települések jegyzőivel,  
 
d) a település ellátását biztosító önkormányzati intézmények vezetőivel,  
e) a közszolgáltatásokban közreműködő egyéb szervekkel,  
f) a településen működő, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában 
meghatározott helyi társadalmi szervezetekkel, közösségekkel. 

 
IV.14. A helyettesítés rendje 
 
A jegyzőt az aljegyző helyettesíti. A jegyző további helyettesítése a kiadmányozás rendjében és 
a munkaköri leírásokban foglaltak szerint történik. 
 
A szervezeti egység vezetőjének, valamint az egyes szervezeti egységeken belül a belső 
helyettesítés a kiadmányozás rendjére vonatkozó jegyzői utasításban és a munkaköri leírásokban 
foglaltak szerint történik.  
  
A jegyzőnek kell gondoskodnia arról, hogy a Polgármesteri Hivatalban kiadott munkaköri 
leírások pontosan meghatározzák: 

a) az adott munkakört helyettesítő munkaköröket, valamint 
b) az adott munkakör által helyettesítendő munkaköröket. 

 
IV.15. A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje (ideértve az átruházott munkáltatói jogokat 

is) 
 

IV.15.1. A jegyző feletti munkáltatói jog gyakorlása 
A jegyzőt a polgármester nevezi ki és valamennyi munkáltatói jogát személyesen 
gyakorolja felette. 

 
IV.15.2. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői feletti munkáltató jog gyakorlása 

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

 
IV.16. A Polgármesteri Hivatalhoz rendelt költségvetési szerv: 
 

Ózd Városi Önkormányzat Közterület-felügyelete 3600 Ózd, Zrínyi út 5. 
Ózdi Sportszervező Iroda     3600 Ózd, Bolyki főút 4. 

 
 
IV.17. A Polgármesteri Hivatal munkarendje és ügyfélfogadási rendje: 
  

IV.17.1. A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje: - kivéve az Anyakönyvvezetőket - 

 
hétfő    13.00 órától – 16.00 óráig 

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

 

IV.17.2. Az Anyakönyvvezetők ügyfélfogadási rendje: 
hétfő       13.00 órától – 16.00 óráig 

kedd  kizárólag halálesete anyakönyvezése       8.00 órától – 12.00 óráig 
szerda           8.00 órától – 12.00 óráig 

        13.00 órától – 16.00 óráig 
csütörtök kizárólag haláleset anyakönyvezése  8.00 órától-  12.00 óráig 

péntek          8.00 órától – 12.00 óráig 
 

IV.17.3. A hivatal tisztségviselői az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást: 
a)  alpolgármester:  

minden hónap első pénteki napján    9-12 óráig 
b) jegyző, aljegyző: 

minden hónap negyedik hétfői napján   13-16 óráig 
 Az ügyfélfogadó tisztségviselőt távolléte esetén a polgármester vagy a jegyző 

által kijelölt osztályvezető helyettesíti. 
   A polgármester saját döntése alapján az általa meghatározott időben fogad 

ügyfelet a tisztségviselő helyett vagy mellett. 
IV.17.4. A polgármestert, az alpolgármestert, a képviselőt, a nem képviselő bizottsági tagot 

a hivatal ügyintézői kötelesek ügyfélfogadási időben soron kívül fogadni és 
ügyfélfogadási időn kívül is fogadni. 

 
IV.17.5. Az ügyfélfogadáshoz szükséges létszám biztosítása az osztályvezető feladata. A 

köztisztviselőnek munkaidőn kívül is kötelessége ellátni egyes tevékenységeket, és 
közreműködni a jegyző kijelölése alapján a házasságkötés és a névadó ünnepségen. 

 
IV.18. A köztisztviselőkre vonatkozó munkaügyi szabályok 

A köztisztviselőkre vonatkozó munkaügyi szabályokat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény, a „Közszolgálati Szabályzat”, valamint belső utasítások 
tartalmazzák.  
 

IV.19. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
 

IV.19.1. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. 
törvény 3. § (1) bekezdése szerint: 
Vagyonnyilatkozat tételre kötelezett az a közszolgálatban álló személy, aki – önállóan 
vagy testület tagjaként – javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult 
a.) közigazgatási hatósági vagy szabálysértési ügyben, 
b) közbeszerzési eljárás során, 
c) feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az 

állami vagy önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint az elkülönített 
állami pénzalapok, fejezeti kezelésű előirányzatok, önkormányzati pénzügyi 
támogatási pénzkeretek tekintetében, 
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d) egyedi állami vagy önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló eljárás 
lefolytatása során, vagy 

e) állami vagy önkormányzati támogatások felhasználásának vizsgálata, vagy a 
felhasználással való elszámoltatás során.  
Az (1) bekezdésben foglaltaktól függetlenül kötelezett, aki vezetői megbízással 
rendelkező köztisztviselő. 
 

IV.19.2. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök 
 

1) Jegyző      2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja 
2) Aljegyző      2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja 
 
3) Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 
a) osztályvezető     2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja 
b) osztályvezető-helyettes    2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja 
 
4) Belső Ellenőrzés 
a) belső ellenőrzési csoportvezető  2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
b) belső ellenőr     2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
 
5) Kincstári és Gondnoksági Csoport 
a) kincstári és gondnoksági  csop.vez.  2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
b) pénzügyi ügyintéző    2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
c) kistérségi pénzügyi ügyintéző   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
 
6) Pénzügyi Osztály 
a) osztályvezető     2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja 
b) osztályvezető-helyettes    2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja 
c) költségvetési csoportvezető   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
d) gazdálkodási csoportvezető   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
e) adóügyi csoportvezető    2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
f) pénzügyi ügyintéző    2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
g) költségvetési ügyintéző    2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
h) adóügyi ügyintéző    2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
 
7) Hatósági Osztály 
a) osztályvezető     2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d.,pontja 
b) osztályvezető-helyettes    2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d. pontja 
c)      általános csoportvezető    2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
d) vállalkozási ügyintéző    2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
e) igazgatási ügyintéző    2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
f) anyakönyvvezető    2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
g) hagyatéki ügyintéző    2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
h) szervezési ügyintéző    2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
i) építési csoportvezető    2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
j) építésügyi ügyintéző    2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
 
8) Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 
a) osztályvezető     2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja 
b) osztályvezető-helyettesek   2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja 
 (vagyongazdálkodási és fejlesztési csoportvezető, 
  beruházási és műszaki csoportvezető) 
c) beruházási ügyintéző    2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
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d) közbeszerzési ügyintéző   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. b., pontja 
e) jogi és ingatlangazdálkodási ügyintéző  2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
  
9) Szociális és Egészségügyi Osztály 
a) osztályvezető     2007. évi CLII. v. 3. § (2) bek. d., pontja 
b) osztályvezető-helyettes    2007. évi CLII. v. 3. § (2) bek. d., pontja 
c) szociális és gyermekvédelmi hatósági, 

ügyfélszolgálati csoportvezető   2007. évi CLII. v. 3. § (1) bek. a., pontja 
d) szociális és gyermekvédelmi ellátások  

pénzügyi csoportvezetője   2007. évi CLII. v. 3. § (1) bek. a., pontja 
e) szociális ügyintéző    2007. évi CLII. v. 3. § (1) bek. a., pontja. 

 
V. 
 

 A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 
 

A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét az SZMSZ 3. melléklete tartalmazza. 
 
 

VI. 
 Az iratkezelésre vonatkozó szabályok 

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

Az iktatást: 
a)  az osztály, mint szervezeti egység, 
b) a köztisztviselő – a munkaköri leírásban meghatározott feladatként – végzi. 

 
VI.2. Az iratkezelés és az iratkezeléssel összefüggő tevékenységekre vonatkozó feladat- és 
hatáskörök 
 
 Az egységes és szabályszerű ügyiratkezelés felügyeletét a jegyző látja el. A jegyzőt az 
iratkezelés felügyeletében tartós távollét esetén a Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 
vezetője helyettesíti. 
Az iratok kezelésének általános követelményeit, az iratkezelés folyamatát, az irattározás, a 
selejtezés és a levéltárba adás szabályait az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Iratkezelési 
Szabályzata tartalmazza. 
A titkos ügyiratok kezelését a Pénzügyi Osztály, megőrzését a Humánerőforrás és Képviselő-
testületi Osztály végzi a titkos ügyiratokra vonatkozó szabályok szerint.    
Az iratkezeléssel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatáskörök: 
 
Megnevezés Jogszabályi hivatkozás Feladatellátó/jogosult 
Az iratkezelés szervezeti 
rendjének meghatározása, a 
szabályzat elkészítése, módosítása 
 

335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rend. 3. § 

 
Jegyző 
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Az iratkezelési szabályzat 
mellékletét képező irattári terv 
évenkénti felülvizsgálata 
 

335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rend. 3. § (2) Jegyző 

Az iratkezelési szabályzatban 
foglaltak végrehajtása 
 

335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rend. 5. § Jegyző 

Összhang biztosítása 
folyamatosan a belső 
szabályzatok, az alkalmazott 
informatikai eszközök és 
eljárások, valamint az irattári 
tervek és iratkezelési eljárások 
között 

335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rend. 5. § Jegyző 

Az iratok szakszerű és 
biztonságos megőrzésére 
alkalmas irattár kialakítása és 
működtetése 

335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rend. 5. § 

Jegyző 
 
 

Az iratkezeléshez szükséges 
tárgyi, technikai és személyi 
feltételek biztosítása, felügyelete 

335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rend. 5. § 

Jegyző 

Az iratkezelés – jogszabályban, és 
a hivatal iratkezelési 
szabályzatában meghatározott 
követelmények szerinti – 
megszervezése 

335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rend. 6. § 

Jegyző 

Az iratkezelés felügyelete: 
- az iratkezelési szabályzat 
végrehajtásának rendszeres 
ellenőrzése, 
- intézkedés az iratkezelés során  
tapasztalt szabálytalanságok 
megszüntetéséről,  
- gondoskodás az iratkezelést 
végzők szakmai képzéséről, 
továbbképzéséről,  
- iratkezelési segédeszközök 
biztosítása (iratkezelési 
segédeszköz pl: iktatókönyv) 

335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rend. 7. § 

Jegyző, mint az iratkezelés 
felügyeletével megbízott 
vezető 

Az iratok és az adatok védelmével 
kapcsolatos feladatok 335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rend. 8. § 

Jegyző, mint az iratkezelés 
felügyeletével megbízott 
vezető 

Az iratkezelés megszervezése 
335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rend. 16. § 

Jegyző, mint az iratkezelés 
felügyeletével megbízott 
vezető 
 

Nyilvántartás vezetése a 
kiadmányozáshoz használt 
bélyegzőkről 
 

335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rend. 54. § 

Jegyző, mint az iratkezelés 
felügyeletével megbízott 

vezető 

Bizottság kijelölése az 
iratselejtezésre 335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rend. 64. § (1) 

Jegyző, mint az iratkezelés 
felügyeletével megbízott 

vezető 
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Iratmegsemmisítés 335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rend. 64. § (4) 
Jegyző 

 
 
Nem selejtezhető iratok illetékes 
levéltárnak adása 

 
1995. évi LXVI 

törvény 
9. § (1) bekezdés g) 

pont 
 

Jegyző 

Az iratkezelés rendjének 
megváltoztatása 

335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rend. 68. § (1) Jegyző 

 
VI.3. A Polgármesteri Hivatalhoz érkezett küldemény felbontására jogosult személyek 
 
VI.3.1. A Polgármesteri Hivatalhoz érkezett küldeményeket – a minősített iratok kivételével – a 
következő személyek jogosultak felbontani: 

a) az osztott iratkezelést felügyelő jegyző által iratfelbontásra felhatalmazott személy,  
b)  névre szóló küldemény esetében a címzett. 

VI.3.2.A hivatalhoz érkező postát a Jegyzői Iroda irányítása alá tartozó Kincstári és 
Gondnoksági Csoport dolgozója osztályok szerint csoportosítja, az osztályok részére 
rendszeresített füzetbe bevezeti és továbbítja a címzetteknek.  
VI.3.3. Az általános címzésű küldeményeket (Polgármesteri Hivatal) a postabontást végző 
Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály, a jegyző részére érkezett küldeményeket a 
jegyző, az önkormányzat részére érkezett küldeményeket a polgármester és az alpolgármester 
bontja és továbbítja a tartalma szerint illetékes személyeknek, illetve szervezeti egységnek.  

 

VI.3.4. A bíróságról érkező peres és nem peres eljárásokkal kapcsolatos küldeményeket a 
jogtanácsos, távollétében az aljegyző bontja és továbbítja a tartalma szerint illetékes személynek. 

 
VI.4. A kiadmányozás rendje 
Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak kiadmányozási joggal 
rendelkező személy írhat alá. A kiadmányozási jogokat a jegyző által készített és az SZMSZ. 1. 
függelékeként kezelendő kiadmányozási utasítás határozza meg.  
 
VI.5. Iratkölcsönzés az irattárból 
 
A Polgármesteri Hivatal dolgozói az irattárból hivatalos használatra kölcsönözhetnek iratokat. 
A kölcsönzési jogosultság a következő: 

a) a hivatal dolgozói saját – munkaköri leírásukban meghatározott – feladat ellátásához 
kapcsolódva kölcsönözhetnek ki iratokat, 

b) a hivatal dolgozói nem a saját – munkaköri leírásukban meghatározott – feladat 
ellátásához, feladatban való közreműködéshez a jegyző jóváhagyásával kölcsönözhetik 
ki iratokat,  

c)  a jegyző bármely iratot kikölcsönözhet. 
A képviselő-testület tisztségviselői, valamint az önkormányzat bizottságának tagjai a 
feladatkörükhöz és a hatáskörgyakorláshoz kapcsolódóan kölcsönözhetnek ki iratot. 
 

VII.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

VII.3. Az ellátandó feladatok 
 

VII.3.1. A belső ellenőrzési tevékenység során végezendő ellenőrzések 
A belső ellenőrzési tevékenység során: 
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a) szabályszerűségi-, pénzügyi- és rendszerellenőrzéseket, 
b) teljesítmény-ellenőrzéseket,  
c) informatikai ellenőrzéseket  

kell végezni. 
 

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

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

szerint végzi. 
 

VIII. Záró rendelkezések 
 

1. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 1-jén lép 
hatályba.  
2. Hatályát veszti a Képviselő-testület 214/2011.(VII.28.) határozatával jóváhagyott 
Szervezeti és Működési Szabályzat. 
3. A jegyző köteles gondoskodni az SZMSZ és mellékletei naprakész állapotáról és arról, 
hogy azt a szervezeti egységek vezetői megismertessék a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselőivel. 
4. Abban az esetben, ha a SZMSZ módosítása szükséges, arról a jegyző a módosítást 
előidéző októl számított 30 napon belül köteles gondoskodni. 

 
Kelt: 2013. február 26. 
          Dr. Almási Csaba 
                             jegyző 
Z á r a d é k  
 
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát Ózd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a  43/2013.(II.26.) határozatával hagyta jóvá. 
 
 
Ózd, 2013. február 26. 
          Fürjes Pál  
                         Polgármester 
Mellékletek: 
1. melléklet 

A Polgármesteri Hivatal által ellátandó alaptevékenységet meghatározó jogszabályok 
2. melléklet 

A Polgármesteri Hivatal szervezeti ábrája 
3. melléklet 

A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje  
4. melléklet  
         A belső ellenőrzési tevékenység ellátási formájának meghatározása 
 
Függelék: 
 
1. függelék  

Polgármesteri és Jegyzői Együttes Utasítás a Polgármesteri Hivatalon belül helyettesítés és 
kiadmányozás rendjére  
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1. melléklet a SZMSZ-hez 

 A Polgármesteri Hivatal által ellátandó 
alaptevékenységet meghatározó jogszabályok 

 
Magyarország Alaptörvénye 
 
2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről  
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról  
2012. évi LXXVI. törvény egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer 
túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról 
2012. évi V. törvény a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, 
módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról  
2011. évi CVIII. törvény  a közbeszerzésekről 
2011. évi CLXXIX. törvény a  nemzetiségek jogairól 
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól  
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 
2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról 
2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről  
2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 
2010. évi CXXXI. törvény a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről 
2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 
2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 
2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az 
élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról 
2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 
2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról 
2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról 
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 
2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről  
2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról 
2000. évi C. törvény a számvitelről 
2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről 
2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről 
1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről 
1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről 
1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről 
1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről  
1997. évi C. törvény a választási eljárásról 
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről  
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 
1996. évi XXV. törvény a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról 
1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
1993. évi LXXVIII. törvény   a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról 
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1993. évi III. törvény  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
1992. évi LXXXIX. törvény   a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről 
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
1991. évi XXXIII. törvény egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok 
tulajdonába adásáról 
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról  
1990. évi C. törvény a helyi adókról 
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 
10/2013. (II.21.) Korm. rendelet a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről  
438/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről  
312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról  
273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről  
249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és 
egyes illetménypótlékokról  
45/2012.(III.20.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási 
szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a 
közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a 
tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról  
31/2012.(III.7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról  
30/2012.(III.7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az 
igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes 
kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről  
29/2012.(III.7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól  
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről  
368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
174/2011.(VIII.31.) Korm. rendelet a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról  
78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet az elektronikus aláírás közigazgatási használatához 
kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól 
57/2010. (III. 16.) Korm. rendelet a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek 
foglalkoztatásának támogatásához szükséges költségvetési forrás biztosításáról 
41/2010.(II.26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról  
321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének 
engedélyezéséről és ellenőrzéséről 
308/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben 
eljáró hatóság kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az egyéni vállalkozóról és az 
egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel összefüggő módosításáról 
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 
adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről 
282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint 
a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek 
területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és 
az eljárás részletes szabályairól 
239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes 
feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 
228/2009. (X. 16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról 
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218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a 
területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, 
egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól 
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 
94/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet az egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat 
szolgáló hazai támogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek módosításáról 
76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet a területrendezési hatósági eljárásokról 
221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, 
valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének 
részletes szabályairól 
78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint 
a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 
67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 
2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról 
64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
megállapításának részletes szakmai szabályairól 
291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható 
eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról 
255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról 
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról 
343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről 
és működési feltételeiről  
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 
ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 
245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól 
226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról 
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális 
foglalkoztatási támogatásról 
104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, 
valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól 
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 
62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának 
szabályairól 
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 
követelményeiről 
305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes 
közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra 
vonatkozó részletes szabályokról 
238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról 
180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes 
költségmentesség megállapításáról 
224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a 
közszolgáltatási szerződésről 
221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól 
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 
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96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról  
259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység 
engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről  
213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről 
191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 
132/2000. (VII. 14.) Korm. rendelet a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 
történő finanszírozásának részletes szabályairól 
245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok 
védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről 
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és 
személyek által kezelt személyes adatokról 
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról 
7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a külföldiek ingatlanszerzéséről 
38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves 
szennyvízelvezetésről 
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 
díjáról  
147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon 
nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről 
22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok polgármestereinek és jegyzőinek, 
valamint a köztársasági megbízottak népjóléti igazgatási feladat- és hatáskörének 
megállapításáról 
20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a köztársasági 
megbízottaknak a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, továbbá más kulturális 
tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatásköreiről 
19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének 
megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról 
18/1990. (I. 31.) MT rendelet a víz- és csatornadíjnak a lakások és a nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérlőre való áthárításáról 
78/2012.(XII.28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról  
28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díjról 
6/2003. (III. 7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről 
61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről 
30/2007. (VI. 22.) EüM rendelet az egészségügyi dolgozók rendtartásáról  
49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról 
47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes 
szervezési kérdéseiről  
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről  
9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételérő  
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15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről  
26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról  
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             2. melléklet az SZMSZ-hez 
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Polgármester 
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Jegyző Alpolgármester Kabinet 

Jegyzői iroda Önkormányzati 
iroda 

Hatósági iroda 

a) Humánerőforrás és 
Képviselő-testületi 
Osztály 

b) Jogtanácsos 
c) Belső Ellenőrzés 
d) Kincstári és 

Gondnoksági 
Csoport 

a) Településfejlesztési és 
Vagyongazdálkodási 
Osztály 

b) Pénzügyi Osztály 

a) Hatósági Osztály 
b) Szociális és 

Egészségügyi Osztály 
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3. melléklet az SZMSZ-hez 
 

 
Ózdi Polgármesteri Hivatal 

 
 

A szabálytalanságok kezelésének szabályzata 
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A szabálytalanságok kezelésének szabályzata 
 

A költségvetési szerv vezetője köteles rendelkezni a szabálytalanságok kezelésének 
eljárásrendjéről, amely a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képezi. 
A szervnél előforduló szabálytalanságok kezelésére – figyelembe véve a PM által a 
szabálytalanságok kezeléséhez kiadott útmutatóját, valamint a Belső Kontroll Kézikönyvet – az 
itt meghatározott eljárásrendet kell alkalmazni. 
 

A szabályzat tartalma 
 
A szabályzat tartalmazza: 

- a szabályzat célját, 
- a szabályzat hatályát, 
- a szabálytalanság fogalmát, leírását,  
- a szabálytalanságok típusait, 
- a szabálytalanságok megelőzésének rendjét, 
- a szabálytalanságban résztvevők meghatározását,  
- a jelentést tévő személy védelmére vonatkozó előírásokat, 
- a szabálytalanságok kezelési rendjét, 
- a szabálytalanság kezelési eljárásrendet a teljes tevékenységre, 
- a szabálytalanságok kezelésének belső szervezeti rendjét, 
- a szabálytalanságok jogkövetkezményeit. 

 
1. Általános rész 

 
1.1. A szabályzat célja 
 
A szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos eljárásrend kialakításának általános célja, hogy a 
különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások megsértése esetén a 
hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség megállapítása, az intézkedések 
foganatosítása egységes rendszerben és eljárásrend alapján történjen.  
 
A szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos eljárásrend további célja, hogy megelőző jelleggel 
hozzájáruljon a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások 
megszegésének, szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához. 
 
1.2. A szabályzat hatálya 
 
A szabályzat: 

- személyi hatálya kiterjed a szerv összes dolgozójára, a dolgozó munkaviszonyának 
jellegétől függetlenül,  
- hatálya kiterjed valamennyi szabálytalanságra a szabálytalanság jogszabályban 
meghatározott elévülési időig, 
- vonatkozik a szerv valamennyi tevékenységére, folyamatára. 

1.3. Szabálytalanság fogalma, leírása 
 
Szabálytalanság: a korrigálható mulasztások, hiányosságok, a fegyelmi-, büntető-, 
szabálysértési-, illetve kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmény. 
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A szabálytalanság valamely létező szabálytól:  

- központi jogszabályi rendelkezéstől,  
- helyi rendelettől,  

- egyéb belső szabályzattól, utasítástól 
való eltérést, az ott megfogalmazott elvárás be nem tartását jelenti, amely az államháztartás 
működési rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, a szerv 
alapító okiratában és Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített feladatellátás bármely 
tevékenységében az egyes műveletekben fordulhat elő. 
 

A szabályok be nem tartása adódhat: 
 - nem megfelelő cselekményből,  

 - mulasztásból,  
 - hiányosságból. 

 
A szabálytalanság bekövetkezhet: 
 - az államháztartás működési rendjében, 
 - a költségvetési gazdálkodás valamely területén,  
 - a költségvetési szerv valamely feladatellátásában, 
 - az egyes műveletekben. 
 
A szabálytalanság annak gyakorisága szerint lehet: 
 - egyedi, illetve 
 - rendszeresen ismétlődő. 
 
1.4. A szabálytalanságok típusai 
 
A szabálytalanságoknak alapvetően két típusát kell megkülönböztetni: 
 - a szándékosan okozott szabálytalanságokat, valamint 
 - a nem szándékosan okozott (gondatlan) szabálytalanságokat. 
 
A szándékosan okozott szabálytalanságok: 
 - félrevezetés,  
 - csalás,  
 - sikkasztás,  
 - megvesztegetés, 
 - partnerrel, ügyféllel való összejátszás, 
 - nyilvántartások tudatosan meghamisított vezetése, 
 - szándékosan eszközölt szabálytalan kifizetés. 
 
A nem szándékosan okozott (gondatlan) szabálytalanságok: 
 - figyelmetlenségből elkövetetett szabálytalanság,  

- nem megfelelő módon és tartalommal vezetett nyilvántartásokból származó 
szabálytalanság,  

 - hanyag munkavégzésből, magatartásból származó szabálytalanság,  
 - határidő elmulasztása miatti szabálytalanság. 
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2. A szabálytalanságok megelőzése 
 
2.1. A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatos felelősség, a szabálytalanság 
megelőzése 
 
A szabálytalanságok megelőzése elsősorban a szabályozottságon alapul. A szabályozottság 
biztosítása, és ezzel a szabálytalanságok megakadályozása a költségvetési szerv vezetőjének a 
felelőssége. 
 
A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatban a költségvetési szerv vezetője gondoskodik 
arról, hogy: 

- a szervezet megfelelően szabályozott legyen, s a szabályzatok folyamatosan 
felülvizsgálatra kerüljenek,  
- a szerv a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön, a működés e 
tekintetben is folyamatosan ellenőrzött legyen, 
- a költségvetési szerv szervezeti felépítésében, belső szabályozottságában, működési 
rendjében rejlő hiányosságból eredő szabálytalanság esetén – a további szabálytalanság 
megelőzése céljából – hatékony intézkedés szülessék a szabálytalanság korrigálására, 
annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket képviselt a szabálytalanság. 

 
A szabálytalanságok megelőzése érdekében a szabálytalanság kezelési rendjéről, valamint a jelen 
szabályzatban meghatározott szabályok megismertetéséről és elsajátításáról: 

- vezetői szinten munkaértekezletekkel,  
- a nem vezető beosztású dolgozók szintjén belső továbbképzéssel kell gondoskodni. 

 
A munkaértekezletek és továbbképzések megszervezéséért a költségvetési szerv vezetője tartozik 
felelősséggel.  
 
2.2. A szabályozottság biztosítása 
A szabályozottság biztosítása a szerv vezetőjének feladata. A szerv vezetőjének kell 
gondoskodnia – belső utasítási rendszerének megfelelően – arról, hogy a szerv valamennyi 
kötelező, illetve a működést egyébként segítő belső szabályozással rendelkezzen. 
 
A szabályozottság biztosítása során gondoskodni kell: 

- a szabályzatok rendelkezésre állásáról,  
- a szabályzatok naprakészségéről,  
- a szabályzatok jogszabályokhoz, illetve a belső szervezeti elvárásokhoz igazításáról, 
valamint arról, hogy 
- a szabályzatok tartalmukban segítséget nyújtsanak a szerv feladatainak ellátásához, 
ezáltal a szerv célkitűzés rendszerének eléréséhez, megvalósításához. 

 
3. A szabálytalanságban résztvevők 

 
A szabálytalanságban résztvevő személyeket két csoportra lehet osztani: 

- a szabálytalanságot elkövetők és 
- a szabálytalansággal érintkezők. 
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3.1. A szabálytalanságot elkövetők 
 
A szabálytalanságot elkövető dolgozók csoportjába bele tartoznak: 

a) a szabálytalanságot ténylegesen elkövetők, illetve 
b) a szabálytalanságot azért elkövetők, mert: 

- a szabályozás nem volt egyértelmű,  
- nem oktatták ki őket megfelelően a feladatellátás követelményeire,  
- nem tanulmányozták kellő alapossággal a szabályzatot, illetve  
- figyelmetlenül végezték a munkájukat.  

 
A dolgozó köteles írásban vagy szóban jelenteni a közvetlen vezetőjének azt, ha a saját 
tevékenységében szabálytalanságot fedez fel. 
A szóbeli jelzésről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
Az így feltárt szabálytalanság tényként kezelhető. 
 
3.2. A szabálytalansággal érintkezők 
 
A szabálytalansággal érintkezők csoportjába tartoznak azok: 

- akik egy adott folyamatban, a folyamat előző szakaszán munkát végzők 
szabálytalansága miatt érintettek, valamint  
- akik a folyamatok kapcsolódási pontjain ellenőrző szerepet is betöltenek. 

 
Az észlelt szabálytalanságról az érintett dolgozónak írásban tájékoztatást kell adnia: 

- a folyamatgazdának,  
- ha pedig a folyamatgazda a személyében érintett, akkor a folyamatgazda felettesének. 

 
Az így azonosított esetek az észleléskor még csak a szabálytalanság gyanújaként kezelendők, a 
szabálytalanság gyanúját később a kivizsgálás megerősítheti, vagy megcáfolhatja azt. 
 
A beosztott dolgozó által észlelt szabálytalanságról írásba foglalt tájékoztatót kell készíteni, 
amelynek tartalmaznia kell: 

- a szabálytalanság tényét, pontos tartalmát,  
- az előírástól való eltérést, a szabálytalanság minősítését, 
- felmerülésének helyét és időpontját,  
- a folyamat vagy a tevékenység szabálytalanság által érintett részét, 
- a szabálytalanság okozóját (ha ismert), 
- az észlelés körülményeit, 
- az észlelő személyét, funkcióját, 
- a szabálytalansághoz vezető körülményeket, tényezőket, 
- a szabálytalanságnak a költségvetési szerv tevékenységére gyakorolt hatását, 
- a szabálytalanság korrigálhatóságának vagy korrigálhatatlanságának tényét,  
- a megszüntetésre tett intézkedéseket vagy javaslatokat,  
- a felvett dokumentum továbbításának időpontját, irányát. 
 

4. A jelentést tevő személy védelme 
 

A költségvetési szerv vezetőjének biztosítania kell a jelentést tevő személy védelmét, azaz azt, 
hogy vele szemben ne legyen alkalmazható hátrányos elbánás, jelentéséért ne legyen felelősségre 
vonható. 
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A személy védelmét biztosítja az, hogy: 
- az észlelésről és az észlelt szabálytalanságról írásbeli dokumentum készül,  
- szabálytalansági felelős tevékenykedik, aki közreműködik a védelem biztosításában, 
- a belső kontrollrendszer keretében figyelemmel kell kísérni a védelem meglétét, 
- szankcionálásra kerül sor akkor, ha a szabálytalanságot jelentővel szemben retorzió 
alkalmazására derül fény. 

 
A szankciókat a szerv vezetője az alkalmazott retorzió mértéke, illetve az alkalmazó személye 
alapján határozza meg. Minél magasabb vezető beosztásról van szó, annál komolyabb szankciót 
kell alkalmazni. A szankció alkalmazása mellett gondoskodni kell az érintett személy képzéséről 
is, melynek során a szabálytalanságok kezelésének, valamint a belső kontroll tevékenység 
működtetésének alapvető célját, működését ismertetni kell. 

 
5. A szabálytalanságok kezelési rendje 

 
5.1. A szabálytalanságok kezelésének fogalma 
 
A szabálytalanságok kezelése: az eljárásrend kialakítása, a szükséges intézkedések meghozatala, 
az intézkedések hatásának nyomon követése, a nyilvántartási tevékenység, mely közvetlenül a 
szerv vezetőjének a feladata. 
 
5.2. A szabálytalanság-kezeléssel kapcsolatos belső szervezeti rendje 
 
A szerv vezetője köteles bevonni más személyeket is a szabálytalanságok kezelési feladataiba, 
beleértve a megelőzési tevékenységet is. 
 
A szerv vezetője szabálytalanság-kezeléssel foglalkozó felelőst köteles kijelölni, de indokolt 
estben elrendelheti bizottság létrehozását is, melynek vezetője a szabálytalanság kezelésért 
felelős személy.  
A szabálytalanság-kezelésért felelős dolgozóval, illetve a bizottság tagjaival szemben támasztott 
követelmények: 

- rendelkezzenek kellő rálátással a szakmai feladatokra,  
- részletesen ismerjék a szerv belső kontroll rendszerét és a belső ellenőrzési rendszerét 
(lehetőség szerint olyan személyek legyenek, akik részt vesznek a hivatkozott 
dokumentumok és kapcsolódó szabályzatok elkészítésében, felülvizsgálatában), 
- a szabálytalanság-kezelési tevékenységüket képesek a szerv céljainak alárendelve 
végezni. 
 

5.3. Felelősségi szabályok 
 
A szervnél a szabálytalanság-kezeléssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat a  
szabálytalanság-kezeléssel megbízott munkatárs (a továbbiakban: szabálytalanság-felelős) végzi. 
 
A szabálytalanság-felelőst – az objektív bizonyítékokon alapuló vélemény biztosítása érdekében 
– kizárólag a szerv vezetője utasíthatja. 
 
A szabálytalanság-felelős jogosult irányítani a szabálytalanság-kezelésre létrehozott bizottságot.  
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5.4. A szabálytalanság-felelős feladatai 
 
A szabálytalanság-felelős adminisztratív feladata: 
 - felügyelni a szabályzatban előírtak betartását, 
 - elősegíteni a szabálytalanságok megelőzését és kezelését, 
 - megszervezni a szabálytalanságok megelőzését szolgáló képzéseket, 

- a szerv vezetőjének negyedéves összefoglalót és soron kívüli jelentéseket összeállítani a 
szabálytalanságok alakulásáról, 

 - nyilvántartást vezetni a szervezeti egységenként, illetve a szerv egészére összesíthető 
szabálytalanság gyanús esetekről, 

 - nyilvántartást vezetni a szerv által megtartott, a szabálytalanságok megelőzését szolgáló 
munkaértekezletekről, továbbképzésekről szóló feljegyzésekről, 

 - naprakész nyilvántartást vezetni a szabálytalanságokról, 
 - évenként felülvizsgálni a szabályzatot, valamint javaslatot tenni a szabályzat 

korszerűsítésére. 
 
A szabálytalanság-felelős operatív feladata: 
 - részt venni a szabálytalanságok okainak kivizsgálásában, 
 - minősíteni, rangsorolni, csoportosítani a feltárt szabálytalanságokat, 
 - felmérni a várható következményeket, hatásokat, 
 - figyelemmel kísérni az intézkedések gyakorlati megvalósítását, 
 - nyomon követni az elrendelt jogkövetkezmények végrehajtását, 
 - részt venni a szabálytalanságok ismétlődését megakadályozó intézkedések 

kidolgozásában, 
 - védeni a személyiségi jogokat. 
 
Amennyiben a szabálytalanság-kezelésre bizottságot is létrehoztak, a bizottság feladat- és 
hatásköre a szabálytalanság-felelős feladataira terjed ki azzal, hogy: 

- azokban elsősorban előkészítő tevékenységet lát el, illetve 
- meghatározott tevékenységet, feladatot végez el a felelős útmutatása alapján.  

 

A feladatok ellátásában résztvevő személyek konkrét feladatait a munkaköri leírásokban is 
rögzíteni kell. 
 
5.5. A szabálytalanságok kezelési rendje meghatározásának célja 
 

A szabálytalanságok kezelési rendje meghatározásának célja a szabálytalanságok (újbóli) 
előfordulásának megelőzése, továbbá hogy a törvényekben, kormány-, miniszteri- és 
önkormányzati rendeletekben, valamint a belső szabályzatokban meghatározott előírások 
megsértése esetén: 

- a hibák, a hiányosságok és a tévedések korrigálása,  
- a felelősség megállapítása,  
- az intézkedések meghozatala és végrehajtása  

egységes elvek, előírások alapján történjen, továbbá, hogy hozzájáruljon az előírások 
megszegésének, a szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához. 
  
5.6. A szabálytalanságok kezelési rendjébe tartozó feladatok 
 

A szabálytalanságok kezelési rendjébe magába foglalja: 
- a szabálytalanságok észlelését,  
- intézkedések, eljárások meghatározását, 
- intézkedések, eljárások nyomon követését, 
- a szabálytalanságok és a szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések nyilvántartását. 
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5.6.1. A szabálytalanságok észlelése 
 
 
A szabálytalanságok észlelése több módon is történhet, így: 

- a FEUVE rendszerben történő észlelés, ahol a konkrét észlelő lehet 
  - az a dolgozó, aki közvetlenül részt vesz az adott munkafolyamatban, illetve 
  - a szerv különböző szintű vezetője,  
 - a belső ellenőrzési rendszer,  
 - a külső ellenőrző szervezet, külső személy, 
 - a minőségbiztosítás. 
 
A/ FEUVE rendszerben történő észlelés 
 
A dolgozó által észlelt szabálytalanság esetén követendő eljárás 
 
Ha a szerv valamely – nem vezető beosztású – dolgozója észleli a szabálytalanságot, akkor a 
szabálytalanság észlelésével kapcsolatban tájékoztatási kötelezettsége keletkezik. Tájékoztatási 
kötelezettségének az alábbiak szerint kell eleget tennie: 

- értesítenie kell a közvetlen felettesét,  
- ha a közvetlen felettese is érintett a szabálytalanságban, akkor a felettes vezetőt, annak 
hiányában a felügyeleti szervet kell értesítenie. 

 
A dolgozó által értesített személynek meg kell vizsgálnia az észlelés tartalmát, és ha az észlelt 
szabálytalanságot tényleges szabálytalanságnak tartja, akkor értesítenie kell: 

- a költségvetési szerv vezetőjét, 
- a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén a felügyeleti szervet. 

 
A költségvetési szerv vezetője (ha a felügyeleti szervet értesítették, akkor a felügyeleti szerv) 
köteles: 

- megvizsgálni a szabálytalanságot, 
- intézkedést hozni, illetve  
- megindítani a szükséges eljárást.  

 
Vezetői szinten észlelt szabálytalanságok esetén követendő eljárás 
 
Ha vezetői szinten észlelik, hogy valamely területen szabálytalanság történt, az érintett 
vezetőnek kell a szabálytalanságot kivizsgálnia, intézkedést elrendelnie, és szükség esetén az 
eljárást megindítania. 
 
Az érintettek által adott szabálytalansági jelentésnek tartalmaznia kell a következőket: 
 - a szabálytalanság pontos tartalmát,  
 - a szabálytalansággal érintett normát, 
 - a szabálytalanság elévülési helyzetét (elévült, nem évült el), 
 - a szabálytalansággal érintett területet,  
 - a szabálytalanság megítélésekor figyelembe veendő enyhítő körülményeket, 

- a szabálytalanság gyanúja felismerésének okát (dokumentum ellenőrzés, helyszíni 
ellenőrzés), 
- a szabálytalanság korrigálhatóságát (általában, illetve pénzügyi juttatásokra 
vonatkozóan, kártérítési igény felmerülhet-e.). 
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B/ A belső ellenőrzési rendszer által észlelt szabálytalanságok esetén követendő eljárás 
Ha a belső ellenőrzés a szervnél szabálytalanságot tapasztal, akkor a vonatkozó jogszabály – 
azaz a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet – 
szerint kell eljárni. 
A szerv vezetőjének gondoskodnia kell a szabálytalanságok megszüntetése céljából intézkedési 
terv kidolgozásáról és annak végrehajtásáról. 
 
Vizsgálni kell, hogy: 
 - a szabálytalanságot miért nem tárta fel a FEUVE, 
 - a FEUVE által feltárt, ismert szabálytalanság megelőzése miért nem történt meg,  
 - a megelőzésre történt intézkedések miért nem érték el a megfelelő hatást,  
 - korábban már fel kellett-e volna tárni a szabálytalanságot. 
 
 
C/ A külső ellenőrző szervezet, illetve külső személy által észlelt szabálytalanságok esetén 
követendő eljárás 
 
Külső ellenőrző szervezet 
 
A külső ellenőrző szervezet által tapasztalt szabálytalanságokat a külső ellenőrző szervezetnek az 
általa készített ellenőrzési jelentésben kell leírnia. Az ellenőrzési jelentés alapján a szervnek 
intézkedési tervet kell kidolgoznia, majd pedig végrehajtania. 
(A külső ellenőrző szervezetnek joga van arra, hogy a szabálytalanságokkal kapcsolatban saját 
maga indítsa meg az eljárást, illetve, hogy a felügyeleti szervnél kezdeményezze egyes eljárások 
megindítását.) 
 
Külső személy 
 
Amennyiben külső személy jelzi a szabálytalanságot, a szerv vezetőjének a bejelentést érdemben 
ki kell vizsgálnia. Az érintett személynek írásban visszaigazolást kell adni a kivizsgálás 
eredményéről. 
Az észleléssel kapcsolatos eljárást a költségvetési szerv munkatársa által észlelt szabálytalansági 
eljárással analóg módon kell folytatni. 
 
 
D/ A minőségbiztosítás rendszer által észlelet szabálytalanságok esetén követendő eljárás 
 
Amennyiben a szabálytalanságot a minőségbiztosításért felelős személy észleli, köteles értesíteni 
az érintett szerv vezetőjét.  
A minőségbiztosításért felelős személy a vonatkozó megállapításait a belső ellenőrzés 
rendelkezésére bocsátja az ellenőrzési tevékenység elősegítése céljából.  
 
5.6.2. A szabálytalansági vizsgálat általános szabályai 
 
A költségvetési szerv vezetője dönt arról, hogy a szabálytalansági vizsgálat: 
 - lefolytatására szükség van-e, és amennyiben szükséges 
 - a lefolytatásra milyen formában kerüljön sor. 
 
A költségvetési szerv a szabálytalansági gyanú jellegétől függően dönt arról, hogy az ügyet 
kivizsgálja saját szervezettel, szakértőt von be, illetve átadja a hatáskörrel rendelkező szervnek. 
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A szabálytalansági vizsgálat maximális időtartama: 30 nap. 
Amennyiben a maximális időtartam nem elegendő, a vizsgálatot végzőnek jeleznie kell a szerv 
vezetőjének a határidő meghosszabbítása céljából. A költségvetési szerv vezetője indokolt 
esetben meghosszabbíthatja a vizsgálat időtartamát. 
 
5.6.3. Intézkedések, eljárások meghatározása 
 
A feltárt szabálytalanságok megszüntetése, illetve a szabálytalanságok orvoslása, a hibák 
kijavítása, a hiányosságok pótlása mind-mind intézkedést, illetve valamilyen eljárást tesz 
szükségessé. 
Az intézkedések megtételéért, az eljárások meghatározásáért elsősorban a szerv vezetője tartozik 
felelősséggel, aki e felelősségét megoszthatja más területek vezetőivel. 
 
Az intézkedések alapvetően két csoportra oszthatók: 

a) külső szerv bevonását indokoló intézkedések (pl.: feljelentés büntetőügyben, 
szabálysértési ügyben stb.), 
b) szerven belül megoldható intézkedések háromtagú bizottság létrehozásával. 

 
Szerven belüli intézkedések háromtagú bizottság létrehozásával 
 
A szerven belül megoldható intézkedések azok, amelyek nem zárulnak le egyszerűen, hanem 
tényleges, többrétegű feladatellátást indokolnak. 
 
A szerven belüli intézkedések sora a következő: 

- a tényállás tisztázása (ez történhet akár fegyelmi ügy keretében is),  
- a tényállás megállapítására alapot adó további vizsgálatok megindítása és elvégzése, 
- a tényállás teljes tisztázása és az esetleges további vizsgálatok eredményeként a 
szükséges válaszintézkedések meghatározása, 
- a válaszintézkedések hatásának, hatékonyságának áttekintése, majd 
- a megfelelő intézkedés megtétele. 

 
Az intézményen belüli szabálytalanság esetén a kárt okozó munkavállaló köteles az okozott kárt 
megtéríteni. A kár megtéríttetésével kapcsolatban a költségvetési szerv vezetőjének mérlegelnie 
kell valamennyi feltételt és körülményt, valamint figyelembe kell vennie a jogszabályi 
korlátokat.  
 
A mérlegelési jogkörbe tartozó jogkövetkezmények: 
 - kártérítési eljárás, 
 - fegyelmi eljárás, 
 - szabálysértési eljárás,  
 - pénzbeli juttatások további felfüggesztése, ha a belső szabályozások ettől eltérően 
 nem rendelkeznek. 
 
5.6.4. Intézkedések, eljárások nyomon követése 
 
A költségvetési szerv vezetőjének már említett feladata az intézkedések elrendelése, valamint 
azok megtétele. 
Az adott intézkedést azonban nem elegendő elrendelni, és a megtételéről gondoskodni, hanem 
folyamatosan figyelemmel kell kísérni az elrendelt feladatok végrehajtását, az egyes eljárások 
helyzetét.  
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Kiemelt feladat az, hogy az észlelt, illetve a feltárt szabálytalanságok ismételt előfordulási 
lehetőségét kiküszöböljék, azaz felderítsék azokat a körülményeket, helyzeteket, amelyek 
hasonló szabálytalanságok előfordulását teszik lehetővé. 
Az ilyen helyezetek kiküszöbölésére a folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzés 
rendszerében kiemelt hangsúlyt kell fektetni. 
 
Indokolt esetben a szerv vezetője elrendelheti a feltárt szabálytalansággal kapcsolatos belső 
ellenőrzés végrehajtását is, melynek tapasztalatait közvetlenül felhasználhatja a FEUVE rendszer 
fejlesztése során. 
 
Amennyiben az intézkedések, eljárások nyomon követése során megállapításra kerül, hogy az 
eddig alkalmazott intézkedések nem elég hatékonyak és eredményesek, a szabálytalansággal 
érintett területért felelős vezető feladata, hogy újabb intézkedéseket dolgozzon ki. 
 
5.6.5. Nyilvántartási feladatok 
 
A költségvetési szerv vezetőjének, valamint a szabálytalanságkezelési felelősnek gondoskodnia 
kell arról, hogy a szerv vonatkozásában vezetésre kerüljenek a következő nyilvántartások: 

- nyilvántartás a szabálytalanság gyanús esetekről,  
- nyilvántartás a szabálytalanságok megelőzését szolgáló munkaértekezletekről, 
továbbképzésekről,  
- nyilvántartás a szabálytalanságokról. 

 
A költségvetési szerv vezetője a szabálytalansággal kapcsolatos eljárások, intézkedések 
nyilvántartásáról az alábbiak szerint gondoskodik: 

- a szabálytalanság-felelős köteles a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett 
iratanyagokat elkülönítetten nyilvántartani, az arról készült nyilvántartást naprakészen és 
pontosan vezetni, 
- a szabálytalanság-felelős a szabálytalansághoz kapcsolódó írásos dokumentumokat 
elkülönített nyilvántartásban iktatja, 
- a szabálytalanság-felelős a megtett intézkedéseket és az azokhoz kapcsolódó 
határidőket nyilvántartja. 

 
A szabálytalanság-nyilvántartás tartalma: 

- a szabálytalanság típusa (büntető-, szabálysértési-, fegyelmi-, vagy kártérítési eljárásra 
okot adó), 

 - a szabálytalanság rövid leírása, 
 - a kapcsolódó lezárult eljárás eredménye, 
 - az érintettek száma és beosztása, 
 - az esetleges kár mértéke, 
 - a szabálytalanság kezelése érdekében tett intézkedések leírása. 
 

6. A teljes tevékenységre kiterjedő szabálytalanság-kezelési eljárásrend 
 
A tevékenységek szerint meghatározott szabálytalanság-kezelési eljárásrend tartalmazza: 
 - a szabálytalanság fogalmának konkretizálását, ha az indokolt, 

 - a szabálytalanság észlelésének útvonalát, 
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 - az intézkedések, eljárások meghatározását, 

 - az intézkedések, eljárások nyomon követését, 
 - a szabálytalanság/intézkedés nyilvántartását. 

 
7. Szabálytalanságok jogkövetkezménye 

 
A szabálytalanság a jogkövetkezmény jellege szerint, lehet: 

- jogi jellegű (fegyelmi-, szabálysértési-, vagy büntetőeljárás megindítása), 
- pénzügyi jellegű (pénzbeli juttatás, kifizetés részben, vagy egészben történő 
visszakövetelése, behajtása, kártérítési eljárás indítása), 
- szakmai jellegű (belső szabályozás szigorítása, betartásának fokozott ellenőrzése, 
oktatás, képzés stb.). 

 
Kisebb jelentőségű, pénzügyi kihatással nem járó szabálytalanság esetén a jogkövetkezményekre 
vonatkozó javaslatot a közvetlen vezető, jelentősebb szabálytalanságok esetén a szabálytalansági 
felelős teszi meg a költségvetési szerv vezetőjének. A költségvetési szerv vezetője, vagy 
átruházott jogkörben, az érintett szervezeti egység vezetője, a körülményeket mérlegelve hozhat 
döntést a fegyelmi, kártérítési, szabálysértési eljárás kezdeményezéséről.  
 

 
8. Egyéb rendelkezések 

 
A szabályzat annak aláírása napján lép hatályba. 
 
A szabályzatot minden dolgozóval képzés keretében is meg kell ismertetni. A szabályzat 
megismertetését írásban is dokumentálni kell. 
 
A szabályzat egy példányát a szerv hirdetőtáblájára is ki kell tenni. 
 
A szabályzat közzétételével és folyamatos elérhetőségével kapcsolatos feladatokat a 
szabálytalanság-felelős köteles ellátni. 
 
Kelt: ...............................................................  
 ...................................................... 
 szerv vezetője 
 

A szabálytalanság-felelős megbízása 
 
Alulírott, mint a költségvetési szerv vezetője megbízom: 
 
...................................................................................................................................  nevű és  
.............................................................................................................. munkakörű dolgozót,  
hogy A szabálytalanságok kezelésének szabályzatában meghatározott feladatokat lássa el. 
 
Kelt: ...............................................................  
 
 ...................................................... 
 szerv vezetője 
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Záradék: 
 
A feladat-ellátási kötelezettséget tudomásul veszem. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a 
feladatokat a vonatkozó belső szabályzatok alapján látom el. 
 
Kelt: ...............................................................  
 
 
 ...................................................... 
 dolgozó 
 

A szabálytalanságok kezelésébe bevont más személyek 
 
A szervnél a szabálytalanság-kezelési feladatokban az alábbi személyek kötelesek közreműködni 
– a felelősségi terület meghatározásával: 
  
 
 Szervezet (szervezeti 

egység)  Terület  Közreműködő személy 
 beosztása 
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Az egyes eljárásokra vonatkozó jogszabályok 
 

A büntető-, szabálysértési-, kártérítési-, illetve fegyelmi eljárásokra vonatkozó szabályok 
 

1. A büntetőeljárás megindítása 
 
A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 10. § (1) bekezdése szerint 
bűncselekmény az a szándékosan vagy - ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti - 
gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény 
büntetés kiszabását rendeli. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban 
Be.) 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy a bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak 
kötelessége a törvényben foglalt feltételek megléte esetén büntetőeljárást megindítani.  

A Be. 171. § (2) bekezdése előírja, hogy a hivatalos személy köteles a hatáskörében tudomására 
jutott bűncselekményt feljelenteni. A feljelentést rendszerint az ügyészségnél, vagy a nyomozati 
hatóságnál kell megtenni. 
 

2. Szabálysértési eljárás 

 
A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) szerint szabálysértés az a jogellenes, 
tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, 
kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetőit 
az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget.  

A törvény második része foglalkozik részletesen a szabálysértési eljárással. A 82. § (1) 
bekezdése kimondja, hogy szabálysértési eljárás feljelentés, illetőleg a szabálysértési hatóság 
részéről eljáró személy észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg. 
 
3. Kártérítési eljárás 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdése kimondja, hogy aki 
másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, 
hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.  
A kártérítési eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
rendelkezései (elsősorban a XXIII. Fejezet, a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű 
jogviszonyból származó perek) az irányadók. Kártérítési felelősség tekintetében irányadók 
továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.), a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) megfelelő rendelkezései. 
 
4. Fegyelmi eljárás 
 
Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében az Mt., a Kttv., illetve a Kjt. megfelelő 
rendelkezései az irányadók. 
 

A tevékenység folyamatainak szabálytalanság-kezelési eljárási rendje  
 
1. Tervezési folyamatok 
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A tervezési folyamatok esetén a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a következő: 
 
a) szabálytalanság: nem a tervezéssel kapcsolatos jogszabályoknak és belső előírásoknak 
megfelelő tervezés, illetve nem megfelelő belső előírások. 
 
b) megelőzési feladatok: 

1. A korábbi évek tapasztalatai alapján - a költségvetési beszámolók adatait is figyelembe 
véve - meg kell keresni a különösen kényes területeket (elsősorban olyan területek, ahol 
nagyobb mennyiségű készpénz, illetve készletmozgás van). 
2. Gondoskodni kell a nagyobb, egyösszegű kiadások teljesítésével járó területek (pl.: 
beruházások, rendszeres intézmény finanszírozások) fokozott ellenőrzési rendjének 
meghatározásáról. 
3. Biztosítani kell egyes – az elmúlt évek tapasztalatai alapján, illetve a megváltozott 
szabályozások miatt megnőtt jelentőségű – területek fokozott ellenőrzését, a szabályosság 
kontrollálását. 
4. Figyelembe kell venni a külső ellenőrzés által tett észrevételeket, melyek kihatnak a 
tervezési tevékenységre is. 

 
c) észlelés: szabálytalanság észlelése esetén az általános eljárásrendnek kell érvényesülnie. 
 
d) intézkedések, eljárások meghatározása: 

1. Ha a szabálytalanság központi támogatással kapcsolatos, és a szerv számára jelentős 
anyagi kárt okozott, fegyelmi eljárást kell indítani. 
2. Minden esetben ki kell vizsgálni az ügyet, a tényállásról írásos jegyzőkönyvet kell 
felvenni. 
3. Vizsgálni kell a belső szabályok és a szabálytalanság előfordulása közötti kapcsolatot, 
azaz hogy a belső szabályok hiányossága, avultsága stb. okozta-e a tévedést, 
szabálytalanságot – mivel a tervezési folyamat szabálytalanságai ritkán feltételeznek 
szándékos szabálytalanságot. 

 
e) intézkedések, eljárások nyomon követése: 

1. Vizsgálni kell, hogy az intézkedések hatására a szabálytalanságok kiigazításra 
kerültek-e, a belső szabályozási rendszerbe bekerültek-e a területre vonatkozó előírások. 
2. Ellenőrizni kell más hasonló területek, hasonló feladatok ellátását, illetve a jövőben az 
adott szabálytalanság ismételt előfordulását.  

 
f) nyilvántartás: szabálytalanságról a vizsgálat során készült valamennyi írásos dokumentumot 
iktatni kell.  
 
2. Pénzügyi, végrehajtási folyamatok 
 
A pénzügyi, végrehajtási folyamatok esetén a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a 
következő: 
a) szabálytalanság: a pénzügyi- és számviteli előírásokkal, illetve más gazdálkodási 
jogszabályok, illetve a területhez tartozó belső előírásoknak nem megfelelő pénzügyi 
végrehajtás, gazdálkodás. 
 
b) megelőzési feladatok: 
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1. A vonatkozó jogszabályok áttekintése, a módosításokra hangsúlyt helyezve, szükség 
szerint megbeszélés, illetve értekezleten való részvétel biztosítása az érintett dolgozók, 
illetve pénzgazdálkodási jogkör gyakorlók részére. 
2. A vonatkozó jogszabályok szerint a belső szabályozások felülvizsgálata, ismertetése. 
3. A FEUVE folyamatok rendszeres felülvizsgálata. 

 
c) észlelés: szabálytalanság észlelése esetén az általános eljárásrendnek kell érvényesülnie. 
 
d) intézkedések, eljárások meghatározása: 

1. Minden esetben ki kell vizsgálni az ügyet, a tényállásról írásos jegyzőkönyvet kell 
felvenni. 
2. Vizsgálni kell a belső szabályok és a szabálytalanság előfordulása közötti kapcsolatot, 
azaz hogy a belső szabályok hiányossága, avultsága stb. okozta-e a tévedést, 
szabálytalanságot, vagy a megszokás alapján történő – változásokat figyelemben kívül 
hagyó - munkavégzés. 
3. Az intézkedéseknél, eljárásoknál külön ügyelni kell a szándékosság, valamint az 
egyszeri, vagy rendszeres szabálytalanság tényének meghatározására. 
 

e) intézkedések, eljárások nyomon követése: 
1. Vizsgálni kell, hogy az intézkedések hatására a szabálytalanságok kiigazításra 
kerültek-e, a belső szabályozási rendszerbe bekerültek-e a területre vonatkozó előírások. 
2. Ellenőrizni kell más hasonló területek, hasonló feladatok ellátását, illetve a jövőben az 
adott szabálytalanság ismételt előfordulását.  

 
f) nyilvántartás: szabálytalanságról a vizsgálat során készült valamennyi írásos dokumentumot 
iktatni kell.  
 
3. Pénzügyi végrehajtás területén belül az illegális pénzügyi cselekményeket érintő 
folyamatok 
 
Az illegális pénzügyi cselekmények viszonylag nagy lehetőségét rejtő folyamatok, 
tevékenységek esetén a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a következő: 
 
a) megelőzés: 

1. Meg kell határozni, írásban rögzíteni kell olyan belső rendet, politikát, melyek az 
illegális pénzügyi cselekmények megelőzését célozzák. 
2. Gondoskodni kell arról, hogy a szerv dolgozói számára ismert eljárásrend legyen arra 
az esetre, ha illegális pénzügyi cselekmény gyanúja merül fel. Tisztában kell lenniük az 
ilyen esetek bejelentési, illetve vizsgálati szabályaival. 
3. Tájékozódni kell az illegális pénzügyi cselekmények előfordulási típusairól, 
területeiről, feladathoz, intézményhez, esetleg személyhez köthetőségéről. 

 
b) észlelés: szabálytalanság észlelése esetén az általános eljárásrendnek kell érvényesülnie. 
 
c) intézkedések, eljárások meghatározása: 

1. Gondoskodni kell a szükséges felelősségre vonásról, indokolt esetben a feljelentések 
megtételéről. 
2. Kisebb összegű illegális pénzügyi cselekményeknél, különösen ha az nem szándékosan 
történt, törekedni kell arra, hogy a cselekmény pénzügyi következményei orvoslásra 
kerüljenek. (Ennek legcélszerűbb eszköze a kártérítésre kötelezés.) 
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d) intézkedések, eljárások nyomon követése: 

1. Kiemelt figyelmet kell fordítani annak ellenőrzésére, hogy a hozott intézkedések 
valóban végrehajtásra kerültek-e. 
2. A szerv hatáskörén kívül eső ügyeknél, eljárásoknál is figyelemmel kell kísérni a 
történéseket. 

 
e) nyilvántartás: általános szabályok szerint történik. 
 
Az illegális pénzügyi cselekmények külön figyelmet igénylő területeit, folyamatait az alábbi 
ismérvek alapján kell meghatározni: 

- az adott terület költségvetési terv, illetve tényszám adatai költségvetési főösszeghez 
viszonyított nagyságrendjét kell vizsgálni (azt a százalékot, melytől a terület jelentős 
tételnek számít, a szerv a vizsgálat során írásban rögzíti), 
- az adott terület ellenőrzéssel, közvetlen irányítással való kapcsolatának vizsgálatával, 
azaz annak ellenőrzésével, hogy a terület milyen mélységig szabályozott, a szabályozást 
az érintettek megismerték-e, a szabályok betartását a tevékenység során ellenőrzik-e, 
utólag mikor történik ellenőrzés, illetve, hogy a területet érintette-e a független belső, 
illetve külső ellenőrzési tevékenység. Az a terület lesz figyelmet érdemlő, mely az 
ellenőrzés szempontjából a legkevésbé lefedett. 

A fenti szempontok együttes értékelésével kell meghatározni azokat a területeket, melyek a 
legnagyobb figyelmet igénylik. 
 
A szerv belső eljárási rendjének áttekintésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak, folyamatnak 
minősített területek esetén a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a következő: 
 
a) a megelőzés során: 

- rendszeresen át kell tekinteti a szerv belső eljárásrendjét, különös tekintettel a belső 
szabályozottságra, és az ott szabályozott folyamatokra, 
- vizsgálni kell a tényleges folyamatok és a folyamatleírások közötti összhangot, eltérés 
esetén meg kell keresni az okokat, és a szabályosság követelményének megfelelően 
gondoskodni kell a szabályok módosításáról, illetve a betartatás ellenőrzéséről.  

 
b) a többi eljárási elem megegyezik az általános szabályoknál leírtakkal. 
 
A pénzügyi tranzakciók tesztelésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak, folyamatnak minősített 
területek esetén a szabálytalanságok megelőzésének, kezelésének eljárásrendje: 
 
a) a megelőzés keretében: 

- a valódiság és hitelesség érdekében egyes pénzügyi tranzakciók folyamatában való 
teljes végigkísérése történik meg. 

Ilyen pénzügyi tranzakció csoportok lehetnek pl.: 
- dologi kiadások készletbeszerzéseinek nyomon követése, 
- a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások köre, 
- a beruházások pénzügyi lebonyolítása stb. 

 
A dologi kiadások készletbeszerzéseinek nyomon követésekor a tényleges ellenőrzési feladatok 
például a következők lehetnek: 

- a beszerzés kezdeményezés körülményeinek, dokumentumának vizsgálata,  
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- a beszerzés kezdeményezésének ellenőrzése, áttekintése jogosság, célszerűség 
szempontjából, 
- a megrendelés áttekintése az alábbi szempontokból:  

- a megrendelő jogosult volt-e a megrendelésre, mint kötelezettségvállaló,  
- megtörtént-e a megrendelésnek, mint egyfajta kötelezettségvállalásnak az 
ellenjegyzése,  
- az ellenjegyzést az ellenjegyzésre jogosult végezte-e,  
- gazdaságosság elvét szem előtt tartották-e, 

- a megrendelés nyilvántartásának ellenőrzése (megfelelő, átlátható rendszerben történik-
e), 
- a megrendelés beérkezésekor a szakmai teljesítés igazolása körülményeinek áttekintése,  
- a készlet jellegű termékek beérkezést követő nyilvántartásba vételének, tárolásának 
vizsgálata, 
- a pénzügyi teljesítés előtt az érvényesítői feladatok ellátásának teljes ellenőrzése – a 
feladat valamennyi mozzanatára kiterjedően,  
- a pénzügyi teljesítés előtt az utalványozás körülményeinek, megalapozottságának 
áttekintése,  
- az utalvány ellenjegyzésének ellenőrzése, 
- a tényleges pénzügyi teljesítés dokumentumainak vizsgálata,  
- a pénzügyi teljesítést követő számviteli folyamatok nyomon követése.  

b) A szabálytalanságok kezelése megegyezik az általános szabályoknál leírtakkal. 
 
A pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban felmerülő szabálytalanságok kezelésének rendjét 
indokolt esetben külön, írásban lehet meghatározni.  
 

A szabálytalanságokat kivizsgáló bizottság 
 
Alulírott, az alábbi személyeket jelölöm ki a szabálytalanságok kivizsgálásában résztvevő 
bizottságba: 
 elnök neve és munkaköre: ..........................................................................................  
 tagok: 
                    - neve és munkaköre: ..........................................................................................  
                    - neve és munkaköre: ..........................................................................................  
A kijelölés visszavonásig érvényes. 
 
Kelt  ……………………….............................   …………………………………….. 
 szerv vezetője 
Záradék: 
A bizottsági tagságot, valamint az azzal járó feladat-ellátási kötelezettséget tudomásul veszem. 
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a feladatokat a vonatkozó belső szabályzatok alapján látom 
el. 
Kelt: ...............................................................  
 
............................................................... ...................................................... 
                         elnök tag 
.............................................................. 
                           tag 
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4. melléklet az SZMSZ-hez 

 
A belső ellenőrzési tevékenység ellátási formájának meghatározása 

 
 
A Polgármesteri Hivatal a belső ellenőrzési tevékenységet a következő formában szervezheti 
meg: 
 - független belső ellenőri szervezet (több főállású belső ellenőrrel),  
 - független belső ellenőr foglalkoztatása,  
 - a független belső ellenőrzési feladatok társulásban való elláttatása,  
 - a független belső ellenőri feladatok külső szakértő személy, szervezet bevonásával 
történő ellátása. 
 
A Polgármesteri Hivatal a fent ismertetett lehetőségek közül az alábbi ellátási formát 
határozza meg:  
- a független belső ellenőrzési feladatok társulásban való elláttatása.  
 

-.-.-.- 
 

4.) napirend 
Javaslat Ózd Város Önkormányzata adósságának állam által történő részbeni 

átvállalásához szükséges nyilatkozatokra és felhatalmazásra 
 
Fürjes Pál előterjesztő, elmondja, az 5000 főt meghaladó települések adóságának 40-50-60-
70 %-át a Magyar Állam átvállalja. Az előzetes pénzügyi adatok átvizsgálása után az 
önkormányzat az 50 %-os adósság átvállalási kategóriába tartozik, tehát a javarészt 
kötvényből származó adósság 50 %-át az állam átvállalja. Ez jelentős kedvezményt fog 
jelenteni az elkövetkező időszakban. Beszámol továbbá arról, hogy élve a lehetőséggel 
eltérítést kértek, tárgyalások folytak az ügyben, ennek eredménye még nem tudott. Jelenleg 50 
%-os kategóriába tartozik az önkormányzat, így készült a költségvetés is. A felhatalmazás a 
holnapi napon történő aláírásra szól, bíznak abban, hogy eltérítést fognak felfelé kapni. 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Tóth Pál levezető elnök kéri, szavazzanak. 
 
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 

44/2013.(II.26.) határozata 
Ózd Város Önkormányzata adósságának állam által történő részbeni átvállalásához 

szükséges nyilatkozatokról és felhatalmazásról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
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1. A Képviselő-testület Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 
2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-aiban 
foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt 
feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe 
kívánja venni. 

 
2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan 

betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez 
kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál.  

 
3.  A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 

évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az 
önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya 
átvállalásáról. 

 
4.  A Képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a 

polgármestert, hogy: 
 

a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és 
intézkedéseket; 

b) az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírokat a költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel – 
az adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos 
feltételekkel – kölcsönjogviszonnyá alakítsa át; 

c) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti 
megállapodásokat kösse meg. 

5. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással 
kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésen tájékoztassa a testületet. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2013. június 28. 

-.-.- 
 

5.) napirend 
Javaslat hulladékgyűjtő udvar létesítésével kapcsolatos önkormányzati döntések 

felülvizsgálatára 
 

Fürjes Pál előterjesztő ismerteti, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás múlt heti taggyűlésén elhangzott, hogy a hulladékkezelési rendszer 
fejlesztésére beadott pályázat feltételei miatt szükségessé vált a hulladékgyűjtő udvar 
kivitelezésével kapcsolatos feltételek módosítása, felmerült a Zrínyi út – Kucsera út térségébe 
tervezett hulladékgyűjtő udvar vonatkozásában módosítási igény. A tendencia az, hogy  a 
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés irányába halad a lakossági hulladék begyűjtése, mivel 
a kirakott szelektív hulladékgyűjtők nem vezetnek célra.   
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Tóth Pál  levezető elnök kéri, szavazzanak. 
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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  

45/2013. (II.26.) határozata 
hulladékgyűjtő udvar létesítésével kapcsolatos önkormányzati döntések 

felülvizsgálatáról 
 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi döntést hozta: 
 
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Zrínyi út – Kucsera út térségében tervezett 

hulladékgyűjtő udvar megvalósításának szükségességét felül kell vizsgálni. A létesítmény 
részét képezi a KEOP-7.1.1.1./09-2009-0007 kódszámú projektnek (továbbiakban: 
projekt), ezért a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdeményezzen 
tárgyalást ez ügyben és kérjen információt a kedvezményezett Sajó-Bódva Völgye és 
Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulástól a projekten belüli változtatási, 
átcsoportosítási lehetőségekről. 

 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  2013. március 20. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri az ÓHG Kft. ügyvezetőjét, vizsgálja meg a tervezett 

hulladékgyűjtő udvar projektből történő kimaradásának hatását a közszolgáltató 
gazdálkodására, valamint a közszolgáltatás ellátásának színvonalára.  
 
Felelős:  ÓHG Kft. ügyvezetője 
Határidő:  2013. március 20. 

 
3. Az 1. és 2. pont szerinti vizsgálatok eredményéről tájékoztatni kell a Képviselő-testületet, 

illetve indokolt esetben javaslatot kell tenni a hulladékgyűjtő udvar projektből történő 
kivételével kapcsolatos intézkedésekre.  

 
Felelős:  előterjesztésért: Polgármester 
 előterjesztés előkészítéséért:  
 Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
Határidő:  2013. áprilisi képviselő-testületi ülés időpontja 

-.-.- 
 

Tóth Pál levezető elnök megköszöni a munkát és az ülést bezárja. 
 

K. m. f. 
 
 
 

  Dr. Almási Csaba      Fürjes Pál 
         jegyző      polgármester 
 


