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Jegyzőkönyv 
 

Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza 
tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 
 
Jelen vannak: 
Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István, 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  
 
Jelen van továbbá: 
Dr. Almási Csaba  jegyző 
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 
Váradi József Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja 

(meghatalmazással az elnök helyett) 
Bíró Ferenc Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője 
Ivádi Csaba Ózd Városi-Körzeti Diáksport Bizottság elnöke 
Pap Béláné     jegyzőkönyvvezető  
Kb. 20 fő érdeklődő állampolgár 
 
Napirendi javaslat: 
 
1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…. (…) önkormányzati rendelete a 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű helyi önkormányzati tulajdonban lévő 
nemzeti vagyonelemekről szóló 5/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Polgármester 

 
2.) Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú erdők és egyéb külterületek hasznosításával kapcsolatos 

döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Polgármester 

  
3.) Javaslat tulajdonosi nyilatkozat kiadására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

részére a TIOP-3.3.1.A-12/2 kódszámú pályázaton történő részvétel céljából 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
4.)Javaslat székhely- és telephely-használatot igazoló nyilatkozatok kiadására 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
5.) Javaslat államháztartáson kívüli gazdasági és civil szervezetek támogatásának jóváhagyására 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
6.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti 

együttműködési megállapodás jóváhagyására 
 Előterjesztő: Polgármester 
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7.) Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2013. március 1-től hatályos Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jóváhagyására  
Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Ügyvezetője 

 
8.) Javaslat az Ózdi Vízmű Kft. Alapító Okiratának módosítására 
 Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft. Ügyvezetője 
 
9.) Javaslat a lakás- és nem lakáscélú helyiségekre vonatkozó üzemeltetési szerződések 

módosítására 
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 

  
10.) Javaslat a Városi Sportcsarnok villamos energia megtakarítását eredményező KEOP pályázat 

benyújtására 
 Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 
 
11.)Javaslat az Ózd, Piac út – Sárli telep összekötő út és körforgalmi csomópont építése során 

kiváltott távhő vezetékek üzemeltetésbe adására 
 Előterjesztő. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 
 
12.)Javaslat az ÉMOP-3.1.1-12 Szociális célú városrehabilitáció című pályázat előkészítésére  
 Előterjesztő: Alpolgármester 
 
13.) Javaslat a sportszervezetek 2012. évről áthúzódó támogatásának jóváhagyására 
 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
 
14.)Tájékoztató az Ózd  Térségi Diáksport Bizottság tevékenységéről 
 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
 
15.)Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 
 
Fürjes Pál levezető elnök köszönti a megjelenteket. Kéri a jelenlévőket, hogy kapcsolják be a 
szavazógépet és kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat. Megállapítja, hogy Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mivel 15 képviselő jelen van. 
A napirendi pontokkal kapcsolatban a következő javaslatot teszi:  
- Napirend előtt Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, aki egyben a 
tömegközlekedésre kiírt pályázati eljárás lefolytatására kijelölt Eseti Bizottság elnöke,  a beérkezett 
igények, észrevételek alapján a Borsod Volán és a hozzátartozó menetrenddel kapcsolatban kíván 
felszólalni.  
- A Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok napirend keretében Márton Ferenc képviselő 
három témában – Kanadából visszatelepülőkkel kapcsolatos kérdés Berki Lajos elnök úrhoz; 
Autóbusz ügy; Szakmunkásképző Intézet nehéz helyzete - jelezte hozzászólását.  
- A meghívóban szereplő 10. napirend „Javaslat a Városi Sportcsarnok villamos energia 
megtakarítását eredményező KEOP pályázat benyújtására” c. előterjesztés 10/a.) napirendként kerül 
megtárgyalásra, 10/b.) napirendként felvételre kerül a „Javaslat KEOP-2012-5.5.0/A jelű pályázat 
benyújtására a Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár Úti Általános Iskola és Katona József Úti 
Óvoda épületenergetikai korszerűsítésére” c. előterjesztés. 
- 15.) napirendként kerül felvételre a „Javaslat a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás 
megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatalára”, míg 16.) napirendként a „Javaslat Fürjes Pál 
polgármester fizetett szabadságának engedélyezésére” c. előterjesztés.   
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Kéri, szavazzanak az elhangzott módosításokkal együtt a napirenddel kapcsolatban.  
 
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
napirendet fogadja el: 
 
1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…. (…) önkormányzati rendelete a 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű helyi önkormányzati tulajdonban lévő 
nemzeti vagyonelemekről szóló 5/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Polgármester 

 
2.) Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú erdők és egyéb külterületek hasznosításával kapcsolatos 

döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Polgármester 

  
3.) Javaslat tulajdonosi nyilatkozat kiadására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

részére a TIOP-3.3.1.A-12/2 kódszámú pályázaton történő részvétel céljából 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
4.)Javaslat székhely- és telephely-használatot igazoló nyilatkozatok kiadására 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
5.) Javaslat államháztartáson kívüli gazdasági és civil szervezetek támogatásának jóváhagyására 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
7.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti 

együttműködési megállapodás jóváhagyására 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
7.) Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2013. március 1-től hatályos Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jóváhagyására  
Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Ügyvezetője 

 
8.) Javaslat az Ózdi Vízmű Kft. Alapító Okiratának módosítására 
 Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft. Ügyvezetője 
 
9.) Javaslat a lakás- és nem lakáscélú helyiségekre vonatkozó üzemeltetési szerződések 

módosítására 
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 

  
10/a.) Javaslat a Városi Sportcsarnok villamos energia megtakarítását eredményező KEOP pályázat 

benyújtására 
 Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 
 
10/b.)Javaslat KEOP-2012-5.5.0/A jelű pályázat benyújtására a Bolyky Tamás Általános Iskola, 

Vasvár Úti Általános Iskola és Katona József Úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítésére 
 Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 
 
11.)Javaslat az Ózd, Piac út – Sárli telep összekötő út és körforgalmi csomópont építése során 

kiváltott távhő vezetékek üzemeltetésbe adására 
 Előterjesztő. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 
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12.)Javaslat az ÉMOP-3.1.1-12 Szociális célú városrehabilitáció című pályázat előkészítésére  
 Előterjesztő: Alpolgármester 
 
13.) Javaslat a sportszervezetek 2012. évről áthúzódó támogatásának jóváhagyására 
 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
 
14.)Tájékoztató az Ózd  Térségi Diáksport Bizottság tevékenységéről 
 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
 
15.) Javaslat a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
 Előterjesztő: Alpolgármester 
 
16.) Javaslat Fürjes Pál polgármester fizetett szabadságának engedélyezésére 
 Előterjesztő: Alpolgármester 
 
17.)Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 
 
Az előterjesztéseket a mellékelt CD tartalmazza. 
 
Fürjes Pál levezető elnök elmondja, a városban 2013. január 1-ig a tömegközlekedési feladatot 
szerződés alapján a Borsod Volán látta el, biztosította a helyi, illetve a helyközi közlekedést is. Az 
elmúlt évek beszámolóiban a helyi közlekedés vonatkozásában minden alkalommal veszteségről 
számolt be a Borsod Volán. Ezek nagyságrendje 55-70 M Ft volt. A tömegközlekedés bevétele 
három forrásból tevődik össze: az eladott menetjegyek, bérletek árából, az állami támogatásból, 
valamint az önkormányzat saját költségvetéséből történő hozzájárulásból. A volán vállalatok 
átszervezésével a tulajdonos, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. utasította a volán szervezeteit, 
hogy veszteséges tevékenységet nem folytathatnak az elkövetkezendő időszakban. 2012. májusban 
a Képviselő-testület pályázatot írt ki a tömegközlekedési feladat ellátására. Egy pályázó jelentkezett 
a kiírásra, a pályázatot sikertelennek nyilvánították, mivel nem tudták elfogadni a pályázó 
felvételeit, hisz teljes mértékben át akarta hárítani a veszteségét, és jelentős járatcsökkentést is 
előrevetített. Az önkormányzat gazdálkodása feszes, forrás hiányában önmaga nem tudja megoldani 
a tömegközlekedés fenntartását, ezért az új pályázat kiírásáig, lefolytatásáig a törvény adta 
lehetőségen belül a Borsod Volánnal a korábbi szerződést meghosszabbították hat hónapra. Jelentős 
kedvezményeket kellett azonban adni a gazdaságosabb működés érdekében. Az Eseti Bizottság 
tovább folytatja működését, a lakossági panaszok feldolgozását elvégezték, erről fog szólni Vitális 
István napirend előtti felszólalása. 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint az Eseti Bizottság elnöke 
megköszöni mindazoknak, akik észrevételeikkel jelezték a közlekedéssel kapcsolatos problémákat, 
illetve javaslataikkal elő kívánják segíteni az új menetrend kialakulását. Az új menetrend 
kialakításakor valóban jelentős számú futásteljesítmény csökkenés történt, de nehéz volt előre látni, 
hogy melyek azok a járatok, amelyek a leginkább szükségesek. Korrigálni fogják ezeket a 
hiányosságokat, számos észrevétel érkezett a lakosság részéről, igyekeznek ezek alapján 
előkészíteni a Borsod Volánnal közösen az új menetrend kialakítását. Pontos időpontot ennek 
bevezetésére nem tud mondani, ígéri, hogy a lehető leghamarabb, még július 1-jét megelőzően, az 
új pályázati eljárás vége előtt egy menetrend módosítást elő fognak terjeszteni. Kér mindenkit arra, 
hogy építő jellegű, az élethez, a társadalmi léthez szükséges ésszerű módosításukat tegyék meg, ezt 
fel fogják dolgozni. Minden egyes igény azonban nem fog átvezetésre kerülni, meg kell érteni, az 
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önkormányzat pénzügyi forrásai végesek, az önkormányzatnak hiánymentes gazdálkodást kell 
folytatni. Akkor van lehetőség a Borsod Volánnak plusz forrást nyújtani, ha azt máshonnan elveszi. 
Hitelfelvételre nem fognak lépéseket tenni. Februárban a költségvetés elfogadása után látható lesz, 
milyen mozgástérrel rendelkezik az önkormányzat. Azokat a járatmódosításokat, amelyek 
ésszerűbbé teszik a menetrendet, de nem járnak plusz futásteljesítménnyel, plusz forrásigénnyel, 
már most át fogják vezetni. A pályázati kiírás hamarosan megtörténik, reméli jelentkező is lesz a 
pályázatra, és eredményes eljárást fognak lefolytatni. 
 
Fürjes Pál levezető elnök elmondja, az országban mindenhol megtörtént a tömegközlekedés 
átszervezése, de csak néhány település szüntette meg a tömegközlekedést. Ez a tevékenység nem a 
kötelező feladatellátások közé tartozik, állami normatíva nincs rá, Ózdon azonban a város 
településszerkezete, hagyományai indokolják, hogy ne szüntessék meg a tömegközlekedést. 
Továbbra is határozott cél, hogy fenntartsák a tömegközlekedést. Meg kell azonban érteni, hogy 
olyan járatot, ahol csak hárman utaznak és azok közül is kettő ingyen utazik,  nem lehet fenntartani. 
 
Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán alpolgármesternek. 
 
Márton Ferenc képviselő ügyrendben kér szót, válaszolni szeretne a Polgármester úr által 
elhangzottakra. 
 
Fazekas Zoltán levezető elnök felhívja Márton Ferenc képviselő figyelmét arra, hogy a napirend 
előtti felszólalásnál hozzászólásra nincs mód.  
 

 
1.) napirend 

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

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

5/2012 (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság tárgyalta a rendelet-
módosítást és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a rendelet-módosítást. 
 
Fazekas Zoltán levezető elnök kéri, szavazzanak a rendelettel kapcsolatban. 
 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:  

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2013. (I. 25.) önkormányzati rendelete 
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

helyi önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyonelemekről szóló  
5/2012 (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet 
2. melléklete II.2.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és 
Rendészeti Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  
 

1. § 
 
Hatályát veszti Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű helyi önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyonelemekről szóló 5/2012 
(II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete.  
 

2. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
 Dr. Almási Csaba                                Fürjes Pál 
        jegyző       polgármester 
 

-.-.- 
2.) napirend 

Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú erdők és egyéb külterületek hasznosításával 
kapcsolatos döntések meghozatalára 

 

Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a jelenlegi erdőgondozás 
helyett a fenntartható erdőgazdálkodás a cél, amit az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. fennhatósága alatt 
látnak biztosítottnak. A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Kisgergely András képviselő szerint az előterjesztés 2. oldalán szereplő évi 5000 em3 fa 
valószínűleg elírás, hisz ez nagy mennyiség lenne. Kérdése, a 150 e Ft/év üzemeltetési díj 
hektáronként vagy összességében van meghatározva?  
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, az átadás a VSI és ÓZDSZOLG 
Kft., tehát az önkormányzat költségvetési intézménye és kft-je között történik, nem gazdasági 
alapon. Mivel a törvény ingyenes átadási lehetőséget nem biztosít, ezért egy jelképes összegről van 
szó, a 150 e Ft/év a 250 ha-ra vonatkozik.   
 
Fürjes Pál előterjesztő kiegészítésként elmondja, az 5000 em3 nem ezer köbmétert, hanem erdei 
köbmétert jelent. 
 
Kisgergely András képviselő megköszöni a választ. 
 
Fazekas Zoltán  levezető elnök kéri, szavazzanak az előterjesztésről. 
 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2013.( I.24.) határozata 

egyes önkormányzati tulajdonú erdők és egyéb külterületek hasznosításával kapcsolatos 
döntések meghozataláról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta: 
 
1. A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú erdőket, valamint a határozat  1. mellékletét 
képező Üzemeltetési Szerződében felsorolt helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú külterületeket 
a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény kezeléséből 2013. február 28. napjával elvonja.  
 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban említett önkormányzati tulajdonú ingatlanokat 2013. március 
1. napjával az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. üzemeltetésébe adja. Felhatalmazza a Polgármestert a 
határozat  mellékletét képező üzemeltetési szerződés aláírására. 
 
Felelős: Üzemeltetési Szerződés aláírásáért: Polgármester 

átadásért: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője 
átvételért: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője  

Határidő:  2013. március 1. 
 
3. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 
erdész illetve erdőfenntartó munkakörét betöltő munkavállalók 2013. március 1. napjától az 
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. alkalmazásába kerüljenek  munkajogi jogutódlással. 
 
Felelős: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője 

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője  
Határidő:  2013. március 1. 
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1. melléklet a 1/2013. (I.24.) határozathoz 
 

Üzemeltetési Szerződés 
 
amely létrejött Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1., KSH törzsszám: 15726487-
8411-321-05, adószám: 15726487-2-05, képviseli: Fürjes Pál polgármester), mint megbízó – 
továbbiakban Megbízó,  
másrészről az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. (3600 Ózd, Zrínyi út 5., cégjegyzékszám: 
Cg. 05-09-017932, adószám: 11422247-2-05, képviseli: Kovács Gergely ügyvezető) mint 
megbízott – továbbiakban: Megbízott –  között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
  

1. A Megbízó Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (I.24.) határozata 
alapján a mellékletben felsorolt önkormányzati tulajdonú ingatlanok  kezelési jogát 2013. 
február 28. napjával a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménytől elvonja és 2013. 
március 1. napjától az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. üzemeltetésébe adja. 
 

2. A Megbízó az üzemeltetésre átadott ingatlanokat jelen Szerződés függelékét képező átadás-
átvételi jegyzőkönyv szerint átadja a Megbízott részére.  
 

3. A Megbízó jelen Szerződéssel üzemeltetésbe átadott 2.) pontban szereplő ingatlanok közül a 
STARTMUNKA programban érintett, valamint a szociális földprogramba bevont területeket 
2014. február 28-ig ingyenesen biztosítja Megbízott részére, majd ezt követően vissza kell 
térni az üzemeltetési díj megállapítására. A STARTMUNKA programban nem érintett 250 
Ha erdő üzemeltetési díja 150 e Ft/év.  
 

4. Az Üzemeltetési Szerződés 2013. március 1-től határozatlan időtartamra szól. 
 

5. A Megbízó a Szerződést 60 napos határidővel jogosult felmondani. 
 

6. A Megbízott az üzemeltetésre átadott ingatlanok üzemeltetése során maradéktalanul köteles 
betartani az Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb 
szabályairól szóló 1/2009. (II.27.) önkormányzati rendeletben foglaltakat. 
 

7. A Megbízott köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben szereplő ingatlanokról az 
előírásoknak megfelelő analitikus nyilvántartást folyamatosan vezetni, az év végi, illetve az 
évközi negyedéves zárásokhoz a Megbízó részére a feladásokat a megadott határidőre 
elkészíteni, az év végi feladást leltárral alátámasztani és ezeket megküldeni a Polgármesteri 
Hivatal Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály részére. A Megbízott köteles 
jelen Üzemeltetési Szerződés keretében átadott ingatlanokon végzett tevékenységéről 
részletesen beszámolni a tárgyévet követő év március 31-ig. Az első ilyen beszámoló 2014. 
március 31-ig esedékes.  

 
8. A Megbízott a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik a Szerződés időtartama 

alatt okozott, az üzemeltetésre átadott ingatlanokban bekövetkezett károkért. 
 
9. A Megbízott felel az üzemeltetésre ingatlanok üzemeltetése során harmadik személynek 

okozott károkért. 
 
10. A Megbízott köteles az üzemeltetésre átadott ingatlanok állapotának szinten tartását, 

fejlesztését folyamatos műveléssel saját alkalmazottaival biztosítani. 
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11. Ezen Üzemeltetési Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az 

irányadóak. 
 

 
Ó z d, 2013. ……………. …. 
 
 …………………………………   ………………………………… 
 Megbízó    Megbízott 
             Ózd Város Önkormányzata                                     ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 
                      képviseletében                                                          képviseletében 
                          Fürjes Pál     Kovács Gergely 
                        polgármester   ügyvezető 
 
 

Függelék 
 

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV 
 
amely létrejött Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1., KSH törzsszám: 15726487-
8411-321-05, adószám: 15726487-2-05, képviseli: Fürjes Pál polgármester), mint Átadó, 
másrészről az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. (3600 Ózd, Zrínyi út 5., cégjegyzékszám: 
Cg. 05-09-017932, adószám: 11422247-2-05, képviseli: Kovács Gergely ügyvezető) mint Átvevő 
között: 
 
Az Átadó – Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (I.24.) határozata alapján – 
2013. március 1. napján átadja, az Átvevő üzemeltetésre átveszi az Önkormányzat tulajdonát 
képező alábbi ingatlanokat (szociális földprogramba bevont területek, erdők, energiaültetvénnyel 
betelepített területek, föltalapú támogatásban érintett mezőgazdasági területek): 
 
 

I. Szociális földprogramba bevont területek 

Sorsz. Helység Helyrajzi 
szám alrészlet Terület (m2) 

 Műv. ág bruttó érték 
 Ft 

1. Ózd 05002/1  6 397 gyep 3 000 
2. Ózd 05002/2  3 869 szántó 32 000 
3. Ózd 05002/3  1 641 gyep 1 000 
4. Ózd 05002/4  1 968 gyep 1 000 
5. Ózd 05002/5  1 683 szántó 6 000 
6. Ózd 05002/6  4 436 szántó, gyep 11 000 
7. Ózd 05002/7  3 104 szántó 11 000 
8. Ózd 05002/8  3 794 szántó 13 000 
9. Ózd 05002/9  1 178 szántó 4 000 
10. Ózd 05002/10  11 912 szántó, gyep 13 000 
11. Ózd 05002/11  1 876 szántó 7 000 
12. Ózd 05002/12  5 484 szántó 19 000 
13. Ózd 291/16  981 beépítetlen ter. 1 200 000 
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II. Önkormányzati tulajdonú erdők 
 
Sorsz. Hrsz. Művelési ág Terület m2 bruttó érték (Ft) 
1. 484 erdő (közjóléti erdő nélkül) 13 210    53 000 
2. 7963/3 erdő (közjóléti erdő nélkül) 34 500    138 000 
3. 0128/2 erdő (közjóléti erdő nélkül) 8 480    34 000 
4. 0128/3 erdő (közjóléti erdő nélkül) 1 971    8 000 
5. 0162/2 erdő (közjóléti erdő nélkül) 19 500    78 000 
6. 0175/2 erdő (közjóléti erdő nélkül)  2 240    9 000 
7. 0191/2 erdő (közjóléti erdő nélkül)  27 440    110 000 
8. 0223/2 erdő (közjóléti erdő nélkül)  1 646    7 000 
9. 0262/4 erdő (közjóléti erdő nélkül)  5 881    24 000 
10. 0304 erdő (közjóléti erdő nélkül)  1 041    4 000 
11. 0305 erdő (közjóléti erdő nélkül) 2 666    11 000 
12. 0308/2 erdő (közjóléti erdő nélkül)  23 201    5 000 
13. 0308/4 erdő (közjóléti erdő nélkül) 17 628    4 000 
14. 0308/5 erdő (közjóléti erdő nélkül)  5 177    21 000 
15. 0308/20 erdő (közjóléti erdő nélkül) 12170 49000 
16. 0308/28 erdő (közjóléti erdő nélkül) 114500 458000 
17. 0315/34 erdő (közjóléti erdő nélkül) 2606 10000 
18. 0319/11 erdő (közjóléti erdő nélkül) 891 4000 
19. 0319/12 erdő (közjóléti erdő nélkül) 9815 39000 
20. 0319/15 erdő (közjóléti erdő nélkül) 4290 5000 
21. 0319/18 erdő (közjóléti erdő nélkül) 10085 16000 
22. 0320/15 erdő (közjóléti erdő nélkül) 3097 12000 
23. 0322/5 erdő (közjóléti erdő nélkül) 1041 4000 
24. 0322/18 erdő (közjóléti erdő nélkül) 68714 275000 
25. 0442/1 erdő (közjóléti erdő nélkül) 5471 22000 
26. 0442/2 erdő (közjóléti erdő nélkül) 5210 21000 
27. 0442/3 erdő (közjóléti erdő nélkül) 874 3000 
28. 0442/4 erdő (közjóléti erdő nélkül) 821 3000 
29. 0442/5 erdő (közjóléti erdő nélkül) 844 3000 
30. 0442/6 erdő (közjóléti erdő nélkül) 761 3000 
31. 0442/7 erdő (közjóléti erdő nélkül) 836 3000 
32. 0442/8 erdő (közjóléti erdő nélkül) 741 3000 
33. 0442/9 erdő (közjóléti erdő nélkül) 240 1000 
34. 0446/1 erdő (közjóléti erdő nélkül) 1104 4000 
35. 0446/2 erdő (közjóléti erdő nélkül) 1330 5000 
36. 0447/7 erdő (közjóléti erdő nélkül) 1677 4000 
37. 0447/18 erdő (közjóléti erdő nélkül) 1265 5000 
38. 0447/21 erdő (közjóléti erdő nélkül) 203 1000 
39. 0447/22 erdő (közjóléti erdő nélkül) 60 1000 
40. 0447/23 erdő (közjóléti erdő nélkül) 42 1000 
41. 0447/25 erdő (közjóléti erdő nélkül) 2475 10000 
42. 0447/26 erdő (közjóléti erdő nélkül) 321 1000 
43. 0447/27 erdő (közjóléti erdő nélkül) 668 3000 
44. 0447/29 erdő (közjóléti erdő nélkül) 1358 5000 
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45. 0447/30 erdő (közjóléti erdő nélkül) 693 3000 
46. 0447/31 erdő (közjóléti erdő nélkül) 472 2000 
47. 0447/33 erdő (közjóléti erdő nélkül) 646 3000 
48. 0447/34 erdő (közjóléti erdő nélkül) 1007 4000 
49. 0447/35 erdő (közjóléti erdő nélkül) 716 3000 
50. 0447/36 erdő (közjóléti erdő nélkül) 242 1000 
51. 0447/37 erdő (közjóléti erdő nélkül) 3311 13000 
52. 0447/40 erdő (közjóléti erdő nélkül) 897 4000 
53. 0447/41 erdő (közjóléti erdő nélkül) 4717 19000 
54. 0447/42 erdő (közjóléti erdő nélkül) 203 1000 
55. 0447/43 erdő (közjóléti erdő nélkül) 170 1000 
56. 0447/45 erdő (közjóléti erdő nélkül) 35627 143000 
57. 0448/1 erdő (közjóléti erdő nélkül) 955 4000 
58. 0448/3 erdő (közjóléti erdő nélkül) 1735 7000 
59. 0448/5 erdő (közjóléti erdő nélkül) 8135 33000 
60. 0448/6 erdő (közjóléti erdő nélkül) 7247 29000 
61. 0448/7 erdő (közjóléti erdő nélkül) 898 4000 
62. 0448/8 erdő (közjóléti erdő nélkül) 1354 5000 
63. 0448/20 erdő (közjóléti erdő nélkül) 135 1000 
64. 0448/21 erdő (közjóléti erdő nélkül) 29 1000 
65. 0448/22 erdő (közjóléti erdő nélkül) 1438 6000 
66. 0448/25 erdő (közjóléti erdő nélkül) 1234 5000 
67. 0448/28 erdő (közjóléti erdő nélkül) 562 2000 
68. 0448/29 erdő (közjóléti erdő nélkül) 199 1000 
69. 0448/30 erdő (közjóléti erdő nélkül) 332 1000 
70. 0448/31 erdő (közjóléti erdő nélkül) 2745 11000 
71. 0448/33 erdő (közjóléti erdő nélkül) 1713 7000 
72. 0448/34 erdő (közjóléti erdő nélkül) 4653 19000 
73. 0448/35 erdő (közjóléti erdő nélkül) 404 2000 
74. 0448/36 erdő (közjóléti erdő nélkül) 1828 7000 
75. 0448/37 erdő (közjóléti erdő nélkül) 470 2000 
76. 0448/40 erdő (közjóléti erdő nélkül) 18651 75000 
77. 0448/48 erdő (közjóléti erdő nélkül) 5735 23000 
78. 0448/49 erdő (közjóléti erdő nélkül) 15910 64000 
79. 0448/50 erdő (közjóléti erdő nélkül) 616 2000 
80. 0448/51 erdő (közjóléti erdő nélkül) 623 2000 
81. 0448/52 erdő (közjóléti erdő nélkül) 11742 47000 
82. 0448/53 erdő (közjóléti erdő nélkül) 2602 10000 
83. 0452/1 erdő (közjóléti erdő nélkül) 6989 28000 
84. 0452/2 erdő (közjóléti erdő nélkül) 1456 6000 
85. 0452/17 erdő (közjóléti erdő nélkül) 2502 10000 
86. 0452/20 erdő (közjóléti erdő nélkül) 279 1000 
87. 0458/3 erdő (közjóléti erdő nélkül) 65 1000 
88. 0458/14 erdő (közjóléti erdő nélkül) 1225 3000 
89. 0458/23 erdő (közjóléti erdő nélkül) 2898 1000 
90. 0458/32 erdő (közjóléti erdő nélkül) 3088 12000 
91. 0458/41 erdő (közjóléti erdő nélkül) 1051 4000 
92. 0462/3 erdő (közjóléti erdő nélkül) 286 1000 
93. 0462/7 erdő (közjóléti erdő nélkül) 1125 4000 
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94. 0468/11 erdő (közjóléti erdő nélkül) 3813 15000 
95. 0468/15 erdő (közjóléti erdő nélkül) 370 1000 
96. 0471/6 erdő (közjóléti erdő nélkül) 11225 45000 
97. 0471/14 erdő (közjóléti erdő nélkül) 78783 315000 
98. 0471/15 erdő (közjóléti erdő nélkül) 15800 63000 
99. 0477 erdő (közjóléti erdő nélkül) 83811 335000 
100. 0479/7 erdő (közjóléti erdő nélkül) 65358 261000 
101. 0479/10 erdő (közjóléti erdő nélkül) 24369 97000 
102. 0479/11 erdő (közjóléti erdő nélkül) 252921 1012000 
103. 0479/17 erdő (közjóléti erdő nélkül) 71738 287000 
104. 0479/19 erdő (közjóléti erdő nélkül) 14352 57000 
105. 0491/6 erdő (közjóléti erdő nélkül) 1305 5000 
106. 0491/8 erdő (közjóléti erdő nélkül) 247493 990000 
107. 0493/3 erdő (közjóléti erdő nélkül) 1633 5000 
108. 0493/4 erdő (közjóléti erdő nélkül) 217641 871000 
109. 0565/2 erdő (közjóléti erdő nélkül) 84682 339000 
110. 0607/1 erdő (közjóléti erdő nélkül) 100 1000 
111. 0607/2 erdő (közjóléti erdő nélkül) 180 1000 
112. 0607/3 erdő (közjóléti erdő nélkül) 840 3000 
113. 0607/4 erdő (közjóléti erdő nélkül) 100029 400000 
114. 0607/6 erdő (közjóléti erdő nélkül) 4000 16000 
115. 01030/1 erdő (közjóléti erdő nélkül) 2738 5000 
116. 01053/6 erdő (közjóléti erdő nélkül) 14167 28000 
117. 01053/7 erdő (közjóléti erdő nélkül) 14392 17000 
118. 02051/4 erdő (közjóléti erdő nélkül) 5219 5000 
119. 03002/20 erdő (közjóléti erdő nélkül) 14452 58000 
120. 03050/1 erdő (közjóléti erdő nélkül) 5250 21000 
121. 03050/4 erdő (közjóléti erdő nélkül) 374 1000 
122. 05015 erdő (közjóléti erdő nélkül) 653018 2612000 
123. 05022/4 erdő (közjóléti erdő nélkül) 2312 9000 
124. 05022/6 erdő (közjóléti erdő nélkül) 2271 9000 
125. 05022/7 erdő (közjóléti erdő nélkül) 740 1000 
126. 05022/17 erdő (közjóléti erdő nélkül) 1935 6000 
127. 05022/18 erdő (közjóléti erdő nélkül) 3381 10000 
128. 05022/21 erdő (közjóléti erdő nélkül) 2826 11000 
129. 05032 erdő (közjóléti erdő nélkül) 173466 694000 
130. 05033/1 erdő (közjóléti erdő nélkül) 20294 41000 
131. 05033/2 erdő (közjóléti erdő nélkül) 507 2000 
132. 05033/3 erdő (közjóléti erdő nélkül) 13881 56000 
133. 05033/4 erdő (közjóléti erdő nélkül) 8543 34000 
134. 05033/7 erdő (közjóléti erdő nélkül) 10179 20000 
135. 05033/14 erdő (közjóléti erdő nélkül) 19734 79000 
136. 05033/15 erdő (közjóléti erdő nélkül) 2054 8000 
137. 05033/16 erdő (közjóléti erdő nélkül) 4138 17000 
138. 05033/24 erdő (közjóléti erdő nélkül) 3657 15000 
139. 05034/5 erdő (közjóléti erdő nélkül) 2115 8000 
140. 05034/16 erdő (közjóléti erdő nélkül) 2816 7000 
141. 05034/17 erdő (közjóléti erdő nélkül) 773 2000 
142. 05034/27 erdő (közjóléti erdő nélkül) 381 2000 
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143. 05034/28 erdő (közjóléti erdő nélkül) 362 1000 
144. 05034/29 erdő (közjóléti erdő nélkül) 385 2000 
145. 05034/30 erdő (közjóléti erdő nélkül) 359 1000 
146. 05034/35 erdő (közjóléti erdő nélkül) 768 3000 
147. 05034/36 erdő (közjóléti erdő nélkül) 1271 5000 
148. 05034/39 erdő (közjóléti erdő nélkül) 621 2000 
149. 05034/40 erdő (közjóléti erdő nélkül) 3050 12000 
150. 05034/42 erdő (közjóléti erdő nélkül) 3632 15000 
151. 05034/43 erdő (közjóléti erdő nélkül) 2961 10000 
152. 05034/46 erdő (közjóléti erdő nélkül) 1328 5000 
153. 05034/48 erdő (közjóléti erdő nélkül) 1414 6000 
154. 05034/50 erdő (közjóléti erdő nélkül) 2257 6000 
155. 05034/52 erdő (közjóléti erdő nélkül) 15378 62000 
156. 05035/2 erdő (közjóléti erdő nélkül) 995 1000 
157. 05035/3 erdő (közjóléti erdő nélkül) 4698 6000 
158. 05035/4 erdő (közjóléti erdő nélkül) 1002 2000 
159. 05035/8 erdő (közjóléti erdő nélkül) 5663 23000 
160. 05035/13 erdő (közjóléti erdő nélkül) 1452 6000 
161. 05035/21 erdő (közjóléti erdő nélkül) 3328 7000 
162. 05035/22 erdő (közjóléti erdő nélkül) 3832 8000 
163. 05035/23 erdő (közjóléti erdő nélkül) 5725 23000 
164. 05035/26 erdő (közjóléti erdő nélkül) 6704 3000 
165. 05035/27 erdő (közjóléti erdő nélkül) 4941 1000 
166. 05035/29 erdő (közjóléti erdő nélkül) 946 1000 
167. 05035/30 erdő (közjóléti erdő nélkül) 971 1000 
168. 05035/31 erdő (közjóléti erdő nélkül) 977 1000 
169. 05035/32 erdő (közjóléti erdő nélkül) 1002 1000 
170. 05035/33 erdő (közjóléti erdő nélkül) 1014 1000 
171. 05035/34 erdő (közjóléti erdő nélkül) 23084 62000 
172. 05035/36 erdő (közjóléti erdő nélkül) 17141 69000 
173. 05037/2 erdő (közjóléti erdő nélkül) 2428 10000 
174. 05038/1 erdő (közjóléti erdő nélkül) 5618 22000 
175. 05038/14 erdő (közjóléti erdő nélkül) 678 3000 
176. 05038/15 erdő (közjóléti erdő nélkül) 264 1000 
177. 05038/16 erdő (közjóléti erdő nélkül) 521 1000 
178. 05038/21 erdő (közjóléti erdő nélkül) 8637 11000 
179. 05038/22 erdő (közjóléti erdő nélkül) 3684 15000 
180. 05038/24 erdő (közjóléti erdő nélkül) 13910 17000 
181. 05038/27 erdő (közjóléti erdő nélkül) 2103 4000 
182. 05038/28 erdő (közjóléti erdő nélkül) 2356 5000 
183. 05038/29 erdő (közjóléti erdő nélkül) 703 1000 
184. 05038/30 erdő (közjóléti erdő nélkül) 678 1000 
185. 05038/31 erdő (közjóléti erdő nélkül) 645 1000 
186. 05038/33 erdő (közjóléti erdő nélkül) 2938 4000 
187. 05039/6 erdő (közjóléti erdő nélkül) 1863 7000 
188. 05039/10 erdő (közjóléti erdő nélkül)  4896 11000 
189. 05039/11 erdő (közjóléti erdő nélkül)  2815 9000 
190. 05039/13 erdő (közjóléti erdő nélkül)  3565 1000 
191. 05039/14 erdő (közjóléti erdő nélkül)  13910 2000 



 14 

192. 05039/16 erdő (közjóléti erdő nélkül)  7659 1000 
193. 05039/17 erdő (közjóléti erdő nélkül)  2451 1000 
194. 05039/19 erdő (közjóléti erdő nélkül)  454 1000 
195. 05039/29 erdő (közjóléti erdő nélkül)  1839 6000 
196. 05039/30 erdő (közjóléti erdő nélkül)  2000 8000 
197. 05039/36 erdő (közjóléti erdő nélkül)  1102 3000 
198. 05039/37 erdő (közjóléti erdő nélkül)  1051 4000 
199. 05039/38 erdő (közjóléti erdő nélkül)  7375 5000 
200. 05040 erdő (közjóléti erdő nélkül)  60460 242000 
201. 05041/9 erdő (közjóléti erdő nélkül)  12322 49000 
202. 05041/12 erdő (közjóléti erdő nélkül)  3828 4000 
203. 05041/13 erdő (közjóléti erdő nélkül)  14798 15000 
204. 05041/14 erdő (közjóléti erdő nélkül)  12200 15000 
205. 05041/15 erdő (közjóléti erdő nélkül)  3978 4000 
206. 05041/16 erdő (közjóléti erdő nélkül)  797 2000 
207. 05041/17 erdő (közjóléti erdő nélkül)  762 2000 
208. 05041/18 erdő (közjóléti erdő nélkül)  2814 6000 
209. 05041/19 erdő (közjóléti erdő nélkül)  13182 26000 
210. 05041/20 erdő (közjóléti erdő nélkül)  3764 8000 
211. 05041/21 erdő (közjóléti erdő nélkül)  3368 7000 
212. 05041/28 erdő (közjóléti erdő nélkül)  1539 2000 
213. 05041/29 erdő (közjóléti erdő nélkül)  2392 5000 
214. 05041/32 erdő (közjóléti erdő nélkül)  1693 3000 
215. 05041/33 erdő (közjóléti erdő nélkül)  1105 2000 
216. 05041/34 erdő (közjóléti erdő nélkül)  951 2000 
217. 05041/35 erdő (közjóléti erdő nélkül)  210 1000 
218. 05041/36 erdő (közjóléti erdő nélkül)  1890 4000 
219. 05042/4 erdő (közjóléti erdő nélkül)  4984 20000 
220. 05042/5 erdő (közjóléti erdő nélkül)  121 1000 
221. 05042/6 erdő (közjóléti erdő nélkül)  140 1000 
222. 05042/9 erdő (közjóléti erdő nélkül)  1952 1000 
223. 05042/10 erdő (közjóléti erdő nélkül)  183 1000 
224. 05042/11 erdő (közjóléti erdő nélkül)  191 1000 
225. 05042/12 erdő (közjóléti erdő nélkül)  2089 1000 
226. 05042/17 erdő (közjóléti erdő nélkül)  722 1000 
227. 05042/45 erdő (közjóléti erdő nélkül)  680 1000 
228. 05042/47 erdő (közjóléti erdő nélkül)  10027 40000 
229. 05042/61 erdő (közjóléti erdő nélkül)  2498 1000 
230. 05044/4 erdő (közjóléti erdő nélkül)  53697 215000 
231. 05044/7 erdő (közjóléti erdő nélkül)  10708 43000 
232. 05045/24 erdő (közjóléti erdő nélkül)  1468 6000 
233. 05045/28 erdő (közjóléti erdő nélkül)  59805 173000 
234. 05045/29 erdő (közjóléti erdő nélkül)  5208 21000 
235. 05045/31 erdő (közjóléti erdő nélkül)  3027 8000 
236. 05045/32 erdő (közjóléti erdő nélkül)  1184 5000 
237. 05045/35 erdő (közjóléti erdő nélkül)  2447 8000 
238. 05045/38 erdő (közjóléti erdő nélkül)  2005 8000 
239. 05045/40 erdő (közjóléti erdő nélkül)  3415 5000 
240. 05046/2 erdő (közjóléti erdő nélkül)  86706 347000 
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241. 05079/20 erdő (közjóléti erdő nélkül)  14305 57000 
242. 05085/46 erdő (közjóléti erdő nélkül)  4302 17000 
243. 05107 erdő (közjóléti erdő nélkül)  44976 180000 
244. 05109 erdő (közjóléti erdő nélkül)  28046 112000 
245. 05113/1 erdő (közjóléti erdő nélkül)  35144 141000 
246. 15104 erdő (közjóléti erdő nélkül)  832 2000 
247. 15105 erdő (közjóléti erdő nélkül)  962 4000 
248. 15108 erdő (közjóléti erdő nélkül)  2540 10000 
249. 15259 erdő (közjóléti erdő nélkül)  751 3000 
250. 15264 erdő (közjóléti erdő nélkül)  1010 4000 
251. 16485/12 erdő (közjóléti erdő nélkül)  3544 14000 
252. 16498/18 erdő (közjóléti erdő nélkül)  2825 11000 
253. 16846/1 erdő (közjóléti erdő nélkül)  245 1000 
254. 16846/3 erdő (közjóléti erdő nélkül)  1347 5000 
255. 18909 erdő (közjóléti erdő nélkül)  11794 47000 
256. 21430 erdő (közjóléti erdő nélkül)  149133 597000 
257. 21485/26 erdő (közjóléti erdő nélkül)  769 3000 
258. 21501/1 erdő (közjóléti erdő nélkül)  2181 9000 
259. 21550 erdő (közjóléti erdő nélkül)  185867 743000 
260. 21693 erdő (közjóléti erdő nélkül)  7736 31000 
261. 25018 erdő (közjóléti erdő nélkül)  839 3000 
 
 

III. Energiaültetvénnyel betelepített területek1 

Sorsz. Helység Helyrajzi 
szám alrészlet Terület(ha) 

 Műv.ág Bruttó érték (Ft) 

1. Ózd 0400/2  0,9500 legelő 4 000 
2. Ózd 0402/3  0,1038 legelő 1 000 
3. Ózd 0402/4  0,0815 legelő 1 000 
4. Ózd 0402/5  0,0730 szántó 3 000 
5. Ózd 0402/7  0,5170 szántó 18 000 

a 0,1771 szántó 
6. Ózd 0402/8 b 2,2849 legelő 13 000 

a 0,3944 szántó 
7. Ózd 0402/9 b 0,4055 legelő 10 000 

8. Ózd 0402/10  1,2600 legelő 5 000 
9. Ózd 0402/12  1,2872 legelő 5 000 
10. Ózd 0404/3  0,2042 szántó 7 000 
11. Ózd 0404/4  0,6895 rét 39 000 
12. Ózd 0404/5  0,0544 szántó 5 000 
13. Ózd 0404/6  0,7919 szántó 40 000 
14. Ózd 0406/4  0,5859 szántó 20 000 
15. Ózd 0406/19  2,0566 legelő 8 000 
16. Ózd 0406/21*  0,9611 legelő 4 000 
17. Ózd 0436/4  0,1794 szántó 3 000 
18. Ózd 0436/5  0,1975 rét 7 000 
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19. Ózd 0436/6  0,3893 szántó 7 000 
20. Ózd 0436/7  0,1524 szántó 2 000 
21. Ózd 0436/9  0,5270 rét 18 000 
22. Ózd 0471/3  7,4679 legelő 71 000 
23. Ózd 0471/9 a,b 5,6663 legelő,erdő 29 000 
24. Ózd 0481/8  5,3983 legelő 45 000 
25. Ózd 0501  0,5562 legelő 5 000 
26. Ózd 0543/7  1,1689 rét 55 000 
27. Ózd 0562/8  0,3936 rét 23 000 
28. Ózd 0566/27  0,9831 rét 56 000 
29. Ózd 0578/10  5,0017 szántó 88 000 

a 0,6339 legelő,árok 
30. Ózd 0581/4 b 1,2922 rét 77 000 

31. Ózd 0581/5  1,6081 rét 92 000 
32. Ózd 0594/6  1,6697 legelő 7 000 
33. Ózd 0601/19  1,5154 rét 185 000 

a 17,0419 szántó 
34. Ózd 0605/42** 

b 1,3090 rét 
 
1 028 000 

a 0,2238 szántó 
35. Ózd 0612/9 b 8,0499 rét 74 638 000 

36. Ózd 0614  1,0985 rét 574 000 
37. Ózd 04136/16  1,1373 legelő 355 000 
38. Ózd 04138/10  0,6645 szántó 835 000 
39. Ózd 05004/1  0,2322 szántó 158 000 
40. Ózd 05004/3  0,4237 szántó 115 000 
41. Ózd 05004/4  0,0388 szántó 61 000 
42. Ózd 05004/5  0,1620 szántó 56 000 
43. Ózd 05004/6  0,1442 szántó 75 000 
44. Ózd 05005/1  0,2022 szántó 97 000 
45. Ózd 05005/3  0,2448 szántó 89 000 
46. Ózd 05005/4  0,2383 szántó 48 000 
47. Ózd 05005/5  0,1056 szántó 44 000 
48. Ózd 05005/6  0,1183 szántó 74 000 
49. Ózd 05005/7  0,2068 szántó 57 000 
50. Ózd 05005/8  0,1300 szántó 65 000 
51. Ózd 05005/9  0,1639 szántó 2 063 000 
52. Ózd 05007  17,4071 legelő 10 203 000 
53. Ózd 05008/1  2,4854 legelő 110 000 
54. Ózd 05008/4  0,3115 legelő 81 000 
55. Ózd 05011  1,9010 legelő 118 000 
56. Ózd 05033/5  0,3510 legelő 11 000 
57. Ózd 05033/6  0,5640 legelő 11 000 
58. Ózd 05033/8  0,3401 legelő 21 000 
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59. Ózd 05033/9  0,3482 legelő 1 000 
60. Ózd 05033/10  0,4748 legelő 2 000 
61. Ózd 05033/11  0,2785 legelő 1 000 
62. Ózd 05033/12  0,5774 legelő 2 000 
63. Ózd 05033/13  0,5327 legelő 2 000 
64. Ózd 05033/14 a,b 1,9734 legelő,erdő 79 000 
65. Ózd 05034/19 a,b,c 5,2029 legelő,erdő 22 000 
 
1:Az azonos helyrajzi szám más alrészleteiként szereplőerdők itt csak a nyilvántartás átláthatósága 
érdekében kerültek feltüntetésre, az erdők a II. táblázatban szerepelnek. 
*: 2020-ig haszonbérbe adva Póbis Sándornak 
**: Sajóvölgye Szövetkezetrészére 6500 m2 haszonbérbe ad 
 
 
IV. Terület alapú támogatásra beterjesztett mezőgazdasági területek 
 
Sorsz. 

Tábla Hrsz. Művelési ág Ha m2 
Bruttó érték 
(Ft) Megj. 

1. 18. 0471/9 AB legelő ,erdő 5 6663 29.000 x 
        
2. 1. 0402/3 legelő  1038 1.000  
3.  0402/4 legelő  815 1.000 x 
4.  0402/5 szántó  730 3.000 x 
5.  0402/7 szántó  5170 18.000 x 
6.  0402/8 AB szántó, legelő 2 4620 13.000 x 
7.  0402/9 AB szántó, legelő  7999 10.000 x 
8.  0402/10 legelő 1 2600 5.000 x 
          
9. 9. 0404/3 legelő  2042 7.000 x 
10.  0404/4 rét  6895 39.000 x 
11.  0404/5 szántó  544 5.000 x 
12.  0404/6 szántó  7706 40.000 x 
13.  0406/4 szántó  5859 20.000 x 
        
14. 16. 0400/2 legelő  9500 4.000 x 
15.  0402/12 legelő 1 2872 5.000 x 
        

16. 15. 012/1 rét 5 5107 265.000 

Haszonbérbe 
adva Sajó 
Agrárnak 
15231 m2 

        
17. 7. 04136/16 legelő 1 1373 5.000 x 
        
18. 5. 0581/5 rét 1 6081 92.000 x 
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19. 6,13. 0612/9 AB szántó, rét 8 2737 638.000 x 
        
20. 12. 0614 rét 1 985 74.000 x 
        
21. 3. 0543/7 rét 1 1689 55.000 x 
        
22. 5. 0594/6 legelő 1 6697 7.000 x 
        
23. 8. 05006/1 legelő 27 2575 425.000  
24.  05007 legelő 17 4071 203.000 x 
25.  05008/1 legelő 2 4854 10.000 x 
        

26. 11. 
05009/ 

ABCDFGHJ vízm.,gyep,erdő 30 4477 688.000 x 
 
A második oszlop az egységes (földalapú) kérelemben megadott Tábla sorszáma. 
A x-el jelzett sorok az energiaültetvénnyel betelepített területek listájában is szerepelnek. 
 
Megjegyzés: jelen Átadás-átvételi jegyzőkönyv a Szerződés elengedhetetlen részét képezi. 

 
Ózd,2013.……………….. 
 
 ………………………………. ………………………………. 
 Megbízó Megbízott 
 Ózd Város Önkormányzata ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 
 képviseletében képviseletében 
 Fürjes Pál Kovács Gergely 
 polgármester ügyvezető 

-.-.- 
 

3.) napirend 
Javaslat tulajdonosi nyilatkozat kiadására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

részére a TIOP-3.3.1.A-12/2 kódszámú pályázaton történő részvétel céljából 
 

Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság egyhangúlag 
támogatja az előterjesztést.  
 
Fazekas Zoltán levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2013. (I.24.) határozata 

tulajdonosi nyilatkozat kiadásáról a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére 
a TIOP-3.3.1.A-12/2 kódszámú pályázaton történő részvétel céljából 
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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta. 

 
1. Ózd Város Önkormányzata, mint a természetben Ózd, Városház tér 1. sz. alatt lévő, az ózdi 

7334 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése, 
akadálymentesítés című TIOP-3.3.1.A/12-2 kódszámú pályázati konstrukcióra pályázatot 
nyújtson be, amelynek keretében az Önkormányzat támogatja az Ózdi Járási Hivatalon belül 
működő kormányablaknak helyet biztosító ingatlanrész komplex akadálymentesítésének 
megvalósítását.  

 
2. Ózd Város Önkormányzata, mint a természetben Ózd, Városház tér 1. sz. alatt lévő, az ózdi 

7334 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, a pályázat által fejlesztendő ingatlanrészt a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal rendelkezésére bocsátja a projekt keretében az ingatlanon 
végzett építési munkálatok megkezdésétől számított 15 évig.  
 

3. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
határozat 1. mellékletét képező tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására.  

 
Felelős:  tulajdonosi nyilatkozat aláírásáért:  
  Polgármester  
 tulajdonosi nyilatkozat megküldéséért: 

  Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
  
Határidő: döntést követően azonnal  
 
 

1. melléklet a 2/2013. (I.24.) határozathoz 
 

Tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozat 
 
Ózd Város Önkormányzata nevében Fürjes Pál (lakcím 3600 Ózd, Zalai út 21., anyja neve: Bálint 
Jolán) polgármester nyilatkozom, hogy Ózd Város Önkormányzata mint az ózdi 7334 hrsz-ú, 
természetben Ózd, Városház tér 1. sz. alatt lévő ingatlan tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal pályázatot nyújtson be „a közszolgáltatásokhoz 
való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés” című TIOP-3.3.1.A-12/2 
kódszámú pályázati konstrukcióra, továbbá, hogy az ingatlanon a pályázati projekt keretében a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az Ózdi Járási Hivatalon belül működő 
kormányablaknak helyet biztosító épület komplex akadálymentesítését megvalósítsa. 
 
Ózd Város Önkormányzata az ingatlan tulajdonosaként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal részére ingyenes használatba adott, a pályázat megvalósulási helyszínéül szolgáló 
ingatlanrészt a pályázó rendelkezésére bocsátja a projekt keretében az ingatlanon végzett építési 
munkálatok megkezdésétől számított 15 évig. 

Jelen nyilatkozatot Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (I.24.) határozata 
alapján, a pályázatot benyújtó Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal kérésére adtam ki.  

Ó z d, 2013. január … 

         Fürjes Pál    
         polgármester 
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4.) napirend 

Javaslat székhely- és telephely-használatot igazoló nyilatkozatok kiadására  
 
Fazekas Zoltán levezető elnök ismerteti, törvényi kötelezettségből eredően azon bérlőknek, akik 
székhelyként kívánják használni a bérleményt, szükséges az önkormányzat hozzájárulása. Ezt 
tartalmazza az előterjesztés.  

Tóth Pál Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke elmondja, a bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Fazekas Zoltán levezető elnök kéri, szavazzanak az I. határozati javaslatról. 

 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2013. (I.24.) határozata  

székhelyhasználatot igazoló nyilatkozat kiadásáról  
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a 
következő határozatot hozta: 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az ÓZDINVEST 
Önkormányzati Vagyonkezelő és Beruházásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 05-09-
004107, adószám: 11381242-2-05) az Önkormányzat tulajdonában lévő, 3600 Ózd, Október 23 tér 
1. szám alatti, ózdi 11172/B hrsz-ú, üzemi épület megnevezésű ingatlant székhelyként használja, 
tevékenységét az ingatlanban végezze, és az ingatlan a cégnyilvántartásban a társaság székhelyeként 
szerepeljen.  
 
Felelős: székhelyhasználati jogcím igazolásáért: ügyvezető 
Határidő: döntést követően azonnal 

-.-.- 
 
Fazekas Zoltán levezető elnök kéri, szavazzanak a II. határozati javaslatról. 
 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2013. (I.24.) határozata  

székhely- és telephely-használatot igazoló nyilatkozat kiadásáról  
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a 
következő határozatot hozta: 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a ZSOILMEDICA 
Háziorvosi Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (Cg.: 05-06-016575, adószám: 22518684-2-
05) az Önkormányzat tulajdonában lévő: 
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1.) 3661 Ózd, Csépány út 129. szám alatti, ózdi 19060/2 hrsz-ú, orvosi rendelő megnevezésű 
ingatlant székhelyként, a 
2.) 3600 Ózd, Nemzetőr út 19. szám alatti, ózdi 7341/5/A/121 hrsz.-ú, orvosi rendelő megnevezésű 
ingatlant telephelyként  
 
használja, tevékenységét az ingatlanokban végezze, és az ingatlanok a cégnyilvántartásban a 
társaság székhelyeként, illetve telephelyeként szerepeljenek.  
 
Felelős: székhelyhasználati jogcím igazolásáért: üzletvezető 
Határidő: döntést követően azonnal 

-.-.- 
 

Fazekas Zoltán levezető elnök kéri, szavazzanak a III. határozati javaslatról. 
 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
5/2013. (I.24.) határozata  

telephely-használatot igazoló nyilatkozat kiadásáról  
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a 
következő határozatot hozta: 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Hard System Betéti 
Társaság (Cg.: 05-06-014458, adószám: 21908642-2-05) az Önkormányzat tulajdonában lévő 3600 
Ózd, Bolyki Tamás út 15. szám alatti, ózdi 8585/1/A hrsz-ú, épület és udvar megnevezésű ingatlant 
telephelyként használja, tevékenységét az ingatlanokban végezze, és az ingatlan a 
cégnyilvántartásban a társaság telephelyeként szerepeljen.  
 
Felelős: telephelyhasználati jogcím igazolásáért: üzletvezető 
Határidő: döntést követően azonnal 
 

-.-.- 
 

5.) napirend 
Javaslat államháztartáson kívüli gazdasági és civil szervezetek támogatásának jóváhagyására 
 
Fürjes Pál, mint előterjesztő elmondja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény szerint az államháztartáson kívülre adott juttatások tekintetében meg kell 
teremteni az átláthatóságot, forrás átadása a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át.  
Korábban ezt a bizottságok átruházott hatáskörben megtehették, ezután minden esetben a 
Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. A határozati javaslatot az alábbi ponttal egészíti ki.  
„A Képviselő-testület jóváhagyja az: 
d.) Ózd Közbiztonságáért Alapítvány 2012. évi közbiztonsági keretből történő 300 E Ft-os 
támogatását”.  
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke felhívja a figyelmet tervezés fontosságára, 
a gazdasági, illetve a civil szervezetek támogatási igényüket minél hamarabb jelezzék, hisz nem 
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lesz lehetőség pár napon belül folyósítani pénzt, Képviselő-testületi döntés szükséges hozzá. A 
bizottság a módosítással együtt javasolja elfogadásra a határozatot. 
 
Kisgergely András képviselő kérdése, a határozati javaslatban szereplő összegek plusz pénzt 
jelentenek, vagy  a 2013-as költségvetés elfogadása előtt január-február havi támogatási igény 
lehívásáról van szó? Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nél 8 M Ft, az Ózd Városi 
Csatornamű Víziközmű Társulatnál 800 e Ft összegről van szó, ha ez plusz támogatás, akkor ez 
igen jelentős összeg, és felmerül benne a kérdés, hogy miért ez a nagymérvű támogatás? 
 
Fazekas Zoltán levezető elnök szerint a válasz a határozati javaslatban is olvasható. Van olyan 
támogatási összeg, ami a 2013. évi költségvetés terhére kerül folyósításra, hisz az intézmények 
január-február hónapban is működnek, így a működési költség előlegként a 2012.évi támogatás 
arányában kerül kiutalásra. A c.) és d.) pontok vonatkozásában a bizottságok által korábban 
elfogadott összeg kerül folyósításra. 
 
Boda István képviselő javaslata szerint az egyértelműség miatt úgy célszerű megfogalmazni a 
határozati javaslat a.) pontját, hogy a 2013. évi költségvetés terhére szóhoz egy e betű hozzáírásával 
nyilvánvalóvá válik, hogy nem többlet támogatást kapott a cég, hanem előlegként kerül kiutalásra a 
pénz. Javasolja tehát a határozati javaslat a.) pontját a következőként módosítani: 
„a.) Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2012. január-február havi működésének 2013. évi 
költségvetése terhére történő 8.000 E Ft-os támogatását.” 
 
Fürjes Pál, mint előterjesztő elfogadja a Boda István képviselő által jelzett módosítást. 
 
Fazekas Zoltán levezető elnök kéri, szavazzanak az elhangzott kiegészítéssel, illetve módosítással 
együtt a határozati javaslatról. 
 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2013.(I.24.) határozata 
államháztartáson kívüli gazdasági és civil szervezetek támogatásának jóváhagyásáról 

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

 
a.)  Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft 2013. január-február havi  működésének, 2013. évi 

költségvetése terhére történő 8.000 EFt-os támogatását. 
 
b.) Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulat 2013. január-február havi működéséhez 

szükséges 800 Eft-os támogatást a 2013. évi költségvetés terhére. 
 
c.) Ózd és Térsége Polgárőr Egyesület 30 Eft-os lakóterületi céltartalék 2012. évi 

maradványából történő támogatását.  
 

d.) Ózd Közbiztonságáért Alapítvány 2012. évi közbiztonsági keretből történő 300 E Ft-os 
támogatását  
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Felelős: Pénzügyi osztályvezető 
Határidő: Támogatási megállapodás megkötését követően 
 

-.-.- 
 

6.) napirend 
Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti 

együttműködési megállapodás jóváhagyására 
 
Fazekas Zoltán levezető elnök üdvözli Váradi Józsefet, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagját, 
aki Berki Lajos elnök helyett vesz részt az ülésen. 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság a Lakásügyi és 
Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttes ülésen tárgyalta a napirendet és azt mindkét bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke elmondja, a bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Fazekas Zoltán levezető elnök kéri, szavazzanak az előterjesztésről. 
 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2013. (I. 24.) határozata 

Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti 
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

kötendő együttműködési megállapodást a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.  
 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
3.) Az együttműködési megállapodás mindkét fél által történő aláírás napján  lép hatályba. 
 
4.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2012. (VI.21.) határozatával elfogadott 

együttműködési megállapodás a határozat 1. mellékletét képező megállapodás hatályba 
lépésével egyidejűleg hatályát veszti. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
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1. melléklet a 7/2013. (I. 24.) határozathoz 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
amely létrejött egyrészről Ózd  Város Önkormányzata (képviseli: Fürjes Pál polgármester, 
székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1., bankszámlaszám: 11734121-15350088-00000000, adószám: 
15726487-2-05, KSH statisztikai számjel: 15726487-8411-321-05, törzskönyvi azonosító szám: 
726489, a továbbiakban: Önkormányzat) 
 
másrészről az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat  (képviseli Berki Lajos elnök, székhely: 
3600 Ózd, József Attila út 1., bankszámlaszám 11734121-15785480-00000000, adószám: 
15785480-1-05, KSH statisztikai számjel: 15785480-8411-371-05, törzskönyvi azonosító szám: 
785480, a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) között, az alulírott helyen és időben a 
következő feltételekkel. 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. §-a alapján 
az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat együttműködésüknek szabályait az alábbi 
megállapodásban rögzítik. 
 
A megállapodás jogi háttérszabályozása: 
 

1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 
2) Nektv. 
3) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
4) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet. 
 
Jelen megállapodásban a felek meghatározzák a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez 
szükséges alapvető személyi, tárgyi feltételeket, ezek költségeit, a költségek viselésének, valamint a 
költségvetés előkészítésével, megalkotásával, végrehajtásával kapcsolatos, továbbá a 
költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének szabályait.  
 

I. Az  Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működése, 
a személyi-tárgyi feltételek biztosítása 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi eszközök 
arányában biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül – a Nemzetiségi 
Önkormányzat részére a működéshez szükséges feltételeket, az alábbiak szerint: 
 

1) Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak 
ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt Ózd, József Attila út 1. szám 
alatti, 88 m2 alapterületű helyiséget. 

 
2) A helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek fedezetét 

az Önkormányzat biztosítja, a Nemzetiségi Önkormányzat részére jóváhagyott 
önkormányzati költségvetési támogatás útján. 

 
3) A Nektv. rendelkezéseivel összhangban az Önkormányzat nem viseli a Nemzetiségi 

Önkormányzat testületi tagjainak és tisztségviselőinek telefonhasználatából eredő 
költségeket. 
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4) A Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke kérésének megfelelően a Képviselő-testületi ülések 

előkészítéséhez (meghívók, előterjesztések elkészítése, postázása, sokszorosítása) testületi 
ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséhez, a Nemzetiségi Önkormányzat működésével 
kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátásához az Önkormányzat segítséget 
nyújt. 

 
5) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyző vagy 

a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja részt vesz, és jelzi, 
amennyiben törvénysértést észlel.  

 
6) A Nemzetiségi Önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási, 

beszámolási feladatai ellátását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya végzi. 
 

7) A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzését a Belső Ellenőrzési Csoport 
látja el. 

 
8) A Polgármesteri Hivatal osztályai a Nemzetiségi Önkormányzat munkáját ügykörükben 

segítik. 
 

9) Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője a Nemzetiségi Önkormányzattal történő 
kapcsolattartásra és az I/6. pontban meghatározott pénzügyi, gazdálkodási feladatok 
ellátására a Pénzügyi Osztály dolgozói közül 1 fő, az I/4-5. pontokban meghatározott, a 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének működésével kapcsolatos feladatok 
ellátására a hivatal dolgozói közül további 1 fő megbízottat jelöl ki. A megbízásról, illetve a 
megbízottak személyében bekövetkezett esetleges változásról a jegyző 3 napon belül írásban 
tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét. 

 
II. A  költségvetés előkészítése, megalkotása, elfogadása,  a költségvetési előirányzatok 

módosítása, valamint a költségvetéssel összefüggő  adatszolgáltatási  kötelezettségek 
  

1. Költségvetési koncepció elkészítése 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat a Pénzügyi Osztály közreműködésével legkésőbb tárgy év 
november 20-ig elkészíti a következő évre vonatkozó költségvetési koncepció-tervezetét, melyet a 
Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke legkésőbb a tárgy év november 30-ig (önkormányzati választás 
évében legkésőbb december 15-ig) nyújt be a Képviselő-testület részére. A koncepció 
elfogadásáról a Képviselő-testület határozatban dönt. 

 
2. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése 

 
A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes információk 
ismeretében a Pénzügyi Osztály megbízott dolgozója lefolytatja az egyeztetést a Nemzetiségi 
Önkormányzat Elnökével. Ezen egyeztetés keretében a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 
rendelkezésére bocsátja a Nemzetiségi Önkormányzat következő évvel kapcsolatos pénzügyi 
adatokat, különös tekintettel az Önkormányzat által a Nemzetiségi Önkormányzat részére 
nyújtandó önkormányzati támogatás összegét.   
              
A jegyző a Pénzügyi Osztály megbízott dolgozója közreműködésével készíti elő a Nemzetiségi 
Önkormányzat költségvetési határozatának tervezetét, melyet a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 
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2013. február 15-ig nyújt be a Képviselő-testület részére. 
 
 A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalja, és önálló határozatban elfogadja 
a költségvetést. A költségvetési határozatának az irányadó jogszabályban meghatározott szerkezet 
szerint kell tartalmaznia az előirányzatokat. 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát az elnök – annak elfogadását követő három 
munkanapon belül – megküldi a Pénzügyi Osztálynak. 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában megállapított bevételei és kiadásai 
közgazdasági tartalom szerinti további részletezéséről az elemi költségvetést a Pénzügyi Osztály 
készíti el és továbbítja a KGR-K11 rendszerben a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: 
Kincstár) felé. 
 
Az Önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott 
önkormányzati költségvetési támogatás összegét.  
 

3. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 
 

A Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke – többletbevétel, bevételkiesés, kiadási előirányzaton belüli 
átcsoportosítás esetén - a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak változtatására 
irányuló előterjesztést a Pénzügyi Osztály közreműködésével készíti elő.  
 
Az előirányzatok módosításáról a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete – költségvetési 
határozatát módosító - határozattal dönt. E határozat egy példányát a Nemzetiségi Önkormányzat 
Elnöke a döntést követő 3 munkanapon belül megküldi a Pénzügyi Osztály részére az előirányzat-
nyilvántartáson történő átvezetés céljából. 
 

4. Költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatási  kötelezettségek teljesítése  
 
A Nemzetiségi Önkormányzatnak a naptári év első félévéről június 30-i fordulónappal féléves elemi 
költségvetési beszámolót, a naptári évről december 31-i fordulónappal éves elemi költségvetési 
beszámolót kell készítenie a központilag előírt formanyomtatványon és tartalommal, melyet a – 
kormányrendeletben meghatározott határidőre – KGR-K11 rendszeren keresztül kell teljesíteni a 
Kincstár felé. 
 
Az elemi költségvetési beszámolók elkészítéséről és a Kincstárhoz történő továbbításáról a 
Pénzügyi Osztály gondoskodik.  
 
A Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 1. féléves 
helyzetéről szeptember 15-ig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció 
ismertetésekor, gazdálkodásának éves alakulásáról a zárszámadás keretében, legkésőbb a 
költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületét.   
 
A képviselő-testületi előterjesztések előkészítéséhez a Pénzügyi Osztály megbízott dolgozója nyújt 
segítséget. 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat további évközi adatszolgáltatási kötelezettségei:  
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a) Időközi költségvetési jelentés a költségvetésében meghatározott előirányzatok teljesítéséről 
negyedévente 

b) Időközi mérlegjelentés az eszközök és források alakulásáról negyedévente 
 
A fenti adatszolgáltatási kötelezettségeknek a Nemzetiségi Önkormányzat a Pénzügyi Osztály 
közreműködésével – a kormányrendeletben meghatározott határidőre – tesz eleget.  
 
III. A  Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének  végrehajtása, a gazdálkodás 

lebonyolításának rendje 
 

1. Költségvetési határozat végrehajtása 
 

A Nemzetiségi Önkormányzat önállóan dönt saját költségvetése felhasználásáról. Pénzügyi 
gazdálkodása végrehajtása során a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán keresztül az esedékes 
kifizetéseket a Nemzetiségi Önkormányzat forrásai terhére készpénz, valamint átutalás formájában 
teljesíti a költségvetésében meghatározott előirányzatok, illetve a Nemzetiségi Önkormányzati 
határozatok alapján. 
A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el a Nemzetiségi Önkormányzat önálló fizetési 
számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartási adatainak törzskönyvi nyilvántartásban szükséges 
esetleges módosításával, az adószám igénylésével kapcsolatos teendőket.  
 
A Nemzetiségi Önkormányzat  
Számlavezető pénzintézetének neve:  OTP Bank Nyrt Ózdi Fiók 
Pénzforgalmi számlaszáma:               11734121-15785480-00000000 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden 
pénzforgalmát a Nemzetiségi Önkormányzat forrásai terhére, a részére megnyitott fenti pénzforgalmi 
számláján bonyolítja. 
 
Az Önkormányzat által adott támogatás folyósítása a Nemzetiségi Önkormányzat - tényleges 
szükségletekhez igazodó - igénye alapján történik. A folyósított támogatás összege nem haladhatja 
meg az önkormányzati támogatás időarányos összegét. A támogatás elsődlegesen a Nemzetiségi 
Önkormányzat működési költségeinek fedezetét biztosítja. 
2. A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje 
 

a) Kötelezettségvállalás 
 

A Nemzetiségi Önkormányzat nevében, a Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátása 
(végrehajtása) során kötelezettségvállalásra a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke vagy az általa 
írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.  
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a 
rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. 
Kötelezettségvállalás 100.000 forint felett csak írásban és a kötelezettség pénzügyi ellenjegyzése 
után történhet. 
 

b) Pénzügyi ellenjegyzés 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás esetén 
annak pénzügyi ellenjegyzésére a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője vagy az 
általa írásban kijelölt, a Polgármesteri Hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult. 



 28 

A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a 
szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a kifizetés tervezett időpontjában a pénzügyi 
fedezet biztosított és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályokat. 
 

c) Teljesítés igazolás  
 
A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történt kötelezettségvállalások 
teljesítés igazolására a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke által írásban meghatalmazott személy 
jogosult. 
 
A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a kiadások 
teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló 
kötelezettségvállalás esetében annak teljesítését. 

 
d) Érvényesítés 

 
A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettségvállalások 
érvényesítésére a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője által írásban kijelölt, a 
Polgármesteri Hivatal állományába tartozó, megfelelő pénzügyi-, számviteli szakmai végzettséggel 
rendelkező köztisztviselő jogosult. 
 

e) Utalványozás 
 

A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy 
elszámolásának elrendelésére a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke vagy az általa írásban 
felhatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati képviselő jogosult.  
Utalványozásra kizárólag a teljesítés igazolását és az annak alapján végrehajtott érvényesítést 
követően kerülhet sor. 
 
3. Összeférhetetlenségi szabályok 
 
A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében 
azonos személy nem lehet. 
Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a 
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. 
 
Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és a teljesítés 
igazolására irányuló feladatokat nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári 
Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el. 
 

IV. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje 
 

A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya a Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni, számviteli 
nyilvántartásait elkülönítetten vezeti. 
Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a 
statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a Polgármesteri Hivatal és a Nemzetiségi 
Önkormányzat együttesen felel. 
 

V. Vegyes rendelkezések 
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Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködési megállapodást évente január 31-ig (általános 
vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül) felülvizsgálják, és 
szükség esetén módosítják.  
 
Az együttműködési megállapodásban foglaltak  a megállapodás aláírásának  napján lépnek  
hatályba.  
 
A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályi változásokról az együttműködési megállapodás 
módosításának szükségessége esetén mind az Önkormányzatot, mind a Nemzetiségi 
Önkormányzatot tájékoztatja, a megállapodás módosításának tervezetét elkészíti.  
 

Jelen megállapodást felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag írták alá. 
 
Ózd, 2013. …………….. 
 
Ózd Város           Ózdi Roma 
Önkormányzata részéről:                  Nemzetiségi Önkormányzat részéről: 
 
……………………………..                           ………………………….. 
        Fürjes Pál                Berki Lajos 
     polgármester                                               elnök 
 
Ellenjegyezte: 
 
 ……………………………. 
     Dr. Almási Csaba 
           jegyző 

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

7.) napirend 
Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2013. március 1-től hatályos 

Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására 
 

Fürjes Pál levezető elnök elmondja, az előterjesztés részletesen tartalmazza az előzményeket, 
illetve szervezeti ábrával bemutatja a későbbi működés hierarchiáját. 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke elmondja, a bizottság az 
előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 
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A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2013.(I.24.) határozata 

az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2013. március 1-től hatályos Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyásáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva a fenti tárgyú 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
1. A Képviselő-testület az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. új Szervezeti és Működési Szabályzatát a 
határozat 1. mellékletében foglaltak szerint 2013. március 1-jei hatállyal jóváhagyja. 
 
2. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 275/KH/2011. 
(X.20.) határozatban elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát 2013. február 28. napjával 
hatályon kívül helyezi. 
 
 
Felelős: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Határidő: 2013. március 1. 
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1. melléklet a 8/2013.(I.24.)  határozathoz 
 

ÓZDSZOLG NONPROFIT KFT. 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 
I. Általános rész 
 
1. A Társaság főbb adatai:  
 
A Társaság cégneve:  ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság  
Rövidített neve:       ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.  
Székhelye:         3600 Ózd, Zrínyi út 5.  
A működés megkezdésnek időpontja:   1996. szeptember 1.  
Cégbírósági bejegyzés időpontja:      1996. október 22.  
Adóigazgatási száma:       18422247-2-05  
Statisztikai jelzőszáma:      18422247-5221  
A működés időtartama:        határozatlan időre alakult  
A Társaság alapítója:         Ózd Város Önkormányzata  
A Társaság cégformája:        nonprofit korlátolt felelősségű társaság  
A Társaság jogállása:         a Társaság önálló jogi személyiséggel rendelkezik  
 
A Társaság célja: 
 
A közhasznú társaságként történő működés célja a korszerű közfoglalkoztatás feltételeinek 
megteremtése Ózd városában és térségében, a jelentős számú munkanélküli foglalkoztatása, 
különös tekintettel az önkormányzati tulajdonú erdők és a társaság részére átadott külterületek 
művelését elősegítő közfoglalkoztatásra, továbbá pályázati lehetőségek kihasználása. 
 
2. A Társaság tevékenységi köre: 
 
 Főtevékenység megjelölése TEÁOR ’08 szerint: 

 
0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység  

 
 Egyéb tevékenységek megjelölése TEÁOR ’08 szerint: 

 
 0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése  
 0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése  
 0129 Egyéb évelő növény termesztése  
 0130 Növényi szaporítóanyag termesztése  
 0161 Növénytermesztési szolgáltatás  

0163 Betakarítást követő szolgáltatás  

0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység  
0220 Fakitermelés  
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0240 Erdészeti szolgáltatás  
0312 Édesvízi halászat  
0322 Édesvízihal-gazdálkodás  
1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás  
1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása  
1013 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása  
1020 Halfeldolgozás, -tartósítás  
1031 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás  
1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása 
1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás  
1051 Tejtermék gyártása  
1081 Cukorgyártás  
1082 Édesség gyártása  
1083 Tea, kávé feldolgozása  
1084 Fűszer, ételízesítő gyártása  
1085 Készétel gyártása  
1086 Homogenizált, diétás étel gyártása  
1089 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása  
1091 Haszonállat-eledel gyártása  
1092 Hobbiállat-eledel gyártása  
1610 Fűrészárugyártás  
1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása  
2511 Fémszerkezet gyártása  
2521 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása  
2561 Fémfelület-kezelés  
2562 Fémmegmunkálás  
2830 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása  
3311 Fémfeldolgozási termék javítása  
3312 Ipari gép, berendezés javítása   
3314 Ipari villamos gép, berendezés javítása  
3317 Egyéb közlekedési eszköz javítása 
3319 Egyéb ipari eszköz javítása  
3320 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése  
3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése  
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása  
3831 Használt eszköz bontása  
3832 Hulladék újrahasznosítása   
4110 Épületépítési projekt szervezése  
4311 Bontás  
4312 Építési terület előkészítése  
4313 Talajmintavétel, próbafúrás  
4321 Villanyszerelés  
4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés  
4329 Egyéb épületgépészeti szerelés  
4331 Vakolás  
4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése  
4333 Padló-, falburkolás  
4334 Festés, üvegezés  
4339 Egyéb befejező építés m.n.s.  
4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés  
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4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.  
4520 Gépjárműjavítás, -karbantartás  
4531 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem  
4532 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem  
4631 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem  
4632 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme  
4633 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme  
4638 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme  
4671 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme  
4673 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem  
4674 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme   
4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 
4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 
4941 Közúti áruszállítás 
6831 Ingatlanügynöki tevékenység  
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: 
társadalombiztosítás) igazgatása  
8422 Honvédelem  
8424 Közbiztonság, közrend  
8559 M.n.s. egyéb oktatás  
9499 M.n.s. Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
9810 Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra 
 

3. Képviselet, cégjegyzés: 
 
A Társaság cégjegyzésére és képviseletére az ügyvezető önállóan, a Társaság felhatalmazott 
alkalmazottai – gazdasági vezető és a pályázati manager - pedig együttesen jogosultak. 
 
A Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá az ügyvezető önállóan, a Társaság 
felhatalmazott alkalmazottai együttesen írják alá a nevüket a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerint.  
 
II. A Társaság szervezete és irányítási rendszere 
 
1. Az Alapító: 
 
A Társaságot Ózd város Önkormányzata alapította és egyszemélyes társaságként működik. A 
taggyűlés joga az Alapítót illeti meg.  
 
Az Alapítót a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény alapján a Képviselő-testület, 
a Képviselő-testületet pedig a Polgármester képviseli.  
 
A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata elsősorban a társaság alapvető, stratégiai ügyeiben 
való döntés. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

a,  Az Alapító Okirat módosítása,  
b,  Döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,  
c,  Döntés a Társaság átalakulásáról és megszűnéséről,  
d, A Felügyelő Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, 

díjazásuk megállapítása,  
e,  Az éves beszámoló és mérleg elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról,  
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f,  Az ügyvezető kinevezése és visszahívása, díjazásának megállapítása, 
g, Mindazon ügyek, melyeket a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, más 

jogszabály vagy a Társaság Alapító Okirata a hatáskörébe utal. 
 
2. Felügyelő Bizottság: 
 
A Felügyelő Bizottság 3 (három) tagból áll, tagjait az Alapító jelöli ki.  
A Felügyelő Bizottság tagjai közül egyszerű szótöbbséggel elnököt választ.  
A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és azt az Alapító hagyja jóvá.  
 
A Felügyelő Bizottság:  

a,  Ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását,  
b,  A Társaság ügyvezetőjétől és vezetőitől bármikor kérhet jelentést, felvilágosítást,  
c,  Betekinthet a Társaság könyveibe és irataiba,  
d, Javaslatot tesz a közhasznúsági jelentés, az éves mérleg és beszámoló elfogadására, az 

adózott eredmény felhasználásra.  
 
3. Könyvvizsgáló: 
 
A könyvvizsgálót az Alapító jelöli ki.  
 
A könyvvizsgáló:  

a,  Betekinthet a Társaság könyveibe,  
b,  Felvilágosítást kérhet a Társaság ügyvezetőjétől, vezetőitől és dolgozóitól,  
c, Megvizsgálhatja a Társaság pénztárát, értékpapírjait, raktári állományát, szerződéseit, 

bankszámláját,  
d, Jelen lehet a Felügyelő Bizottság ülésein,  
e, Köteles ellenőrizni a Társaság éves beszámolóját és mérlegét, valamint a közhasznúsági 

jelentés gazdasági tartalmát.  
  
4. Ügyvezető:  
 
A Társaságnál egy ügyvezető van. Az ügyvezetőt az Alapító nevezi ki, legfeljebb 5 éves 
időtartamra. Az ügyvezető egy személyben jogosult a Társaság képviseletére, cégjegyzési 
jogosultsága önálló. Az ügyvezető a Társasággal megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban 
áll.  
 
Fő feladata a Társaság hatékony, eredményes működéséhez szükséges feltételek kialakítása és 
folyamatos biztosítása, a szervezetileg hozzá tartozó szervezeti egységek és munkatársak 
tevékenységének irányítása, értékelése.  
 
Feladata a Társaság munkaszervezetének operatív irányítása, mellyel kapcsolatban jogosult dönteni 
minden olyan kérdésben, amely kérdésben az Alapító, vagy más testület nem rendelkezik 
kizárólagos hatáskörrel.  
 
Önállóan képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok 
előtt.  
Az ügyvezető bármely ügyet, annak bármely szakaszában intézésre, döntésre saját hatáskörébe 
vonhat.  
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Az ügyvezető főbb feladatai: 
a,  Képviseli a Társaságot, 
b,  Irányítja  és felügyeli a Társaság munkáját, gazdálkodását,  
c,  Végrehajtja az Alapító döntéseit, 
d, Elkészíti a Társaság mérlegét, eredmény- és vagyonkimutatását, az éves közhasznúsági 

jelentést, az üzleti tervet, 
e,  Elkészíti a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a működéshez szükséges 

belső szabályzatokat, 
f,  Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett. 
g,  Kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét, gyakorolja a munkáltatói jogokat, illetve 

ezeket külön utasítás szerint részben átruházhatja, 
h,  Elkészítteti a Társaság működéséhez szükséges szabályzatokat, 
i,  Előkészíti az Alapító, valamint a szakmai bizottságok és a Felügyelő Bizottság által hozott 

döntéseket, határozatokat, 
j, Biztosítja a Társaság érintett dolgozóinak részvételét – amennyiben ez szükséges – a 

Felügyelő Bizottság és a szakmai bizottságok ülésein, 
k, Rendszeresen kapcsolatot tart a Társaság üzleti partnereivel, az Önkormányzat szakmai 

szervezeteivel, 
l,   Közvetlenül felügyeli a Társaság jogi tevékenységét, 
m,  A jóváhagyott keretek között dönt a létszám- és bérgazdálkodásról, a Társaság érdekeltségi 

rendszerének kialakításáról  és működtetéséről, 
n,  Kiadja az ügyvezetői utasításokat, 
o,  Kialakítja az ügyeleti és ügyfélfogadási rendszert és biztosítja azok működését, 
p, Köteles minden olyan intézkedést megtenni, illetve kezdeményezni, amely a Társaság 

jogszerű és eredményes működéséhez szükséges. 
 
Az ügyvezető felelőssége: a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései 
szerint.  
Felelős a Társaság eredményes gazdálkodásáért, az Alapító által meghatározott feladatok elvárható 
szintű teljesítéséért.  
 
5. Az ügyvezető helyettese: 
 
Az ügyvezető helyettese a gazdasági vezető.  Az ügyvezetőt tartós távolléte esetén a gazdasági 
vezető helyettesíti. Az ügyvezető helyettesítése során – az önálló cégjegyzés kivételével – a 
gazdasági vezetőt megilletik mindazon jogok, terhelik mindazon kötelezettségek, melyek az 
ügyvezetőt is megilletnék, illetve terhelnék. 
III. A Társaság szervezeti felépítése:  
 
A Társaság szervezetének élén az ügyvezető áll, munkáját segíti a sajátos szakterületeken a 
gazdasági vezető, erdész, műszaki vezető és a szociális fatelep irányító. 
 
A szervezeten belül az egyes szervezeti egységek megnevezése a következő:  
 
1.. Ügyvezető 
1.1. Gazdasági vezető 
1.1.1. Gazdasági ügyintéző 
1.1.2. Bérszámfejtő 
1.2. Erdész 
1.2.1. Erdőfenntartó 
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1.3. Műszaki vezető 
1.3.1. Műszaki előadó 
1.4. Szociális fatelep irányító 
1.4.1. Gépkocsi- és traktorvezetők 
 
A hierarchiában való elrendezést a szervezeti ábra – jelen Szabályzat 1. melléklete - mutatja. 
 
1.1. Gazdasági vezető:  
 
A gazdasági vezető az ügyvezető közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el a következő 
feladatokat: 

 
a,  Irányítja és ellenőrzi a gazdasági csoport munkáját, 
b,  Előkészíti a társaság éves üzleti tervét és az önkormányzattal megkötendő megállapodást, 
c,  Végrehajtja az éves üzleti terv és a megállapodás feladatait, az ügyvezető utasításait, az alapító, 

a felügyelő bizottság döntéseit, határozatait, 
d,  Előkészíti a Társaság mérlegét, eredmény- és vagyonkimutatását, az éves közhasznúsági 

jelentést, az üzleti tervet, 
e,  Előkészíti a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a működéshez szükséges 

belső szabályzatokat, 
f,  Előkészíti a feladatkörével összefüggő bizottsági és testületi előterjesztéseket, 
g,  Meghatározza a szervezet munkavállalóinak feladatait a munkaköri leírásban, 
h,  Irányítja és ellenőrzi a társaság számviteli, pénzügyi tevékenységét, 
i,  Irányítja a társaság pénzügyi folyamatait, 
j,  Végzi a társaság gazdasági eseményeinek a megfelelő bizonylatokon alapuló folyamatos 

könyvelését,  
k,  Közreműködik a számviteli és bizonylati fegyelem betartásában, 
l,  Közreműködik a számviteli rend és a belső szabályzatok indokolt aktualizálásában, 
m,  Elkészíti a havi főkönyvi zárásokat, ellenőrzi a főkönyv és az analitika egyezőségét, 
n,  Gondoskodik a társaság számviteli bizonylatainak, iratainak szabályszerű irattározásáról és 

nyilvántartásáról, 
o,  Adatokat szolgáltat a vezetői döntésekhez, végrehajtja felettesei utasításait, 
p,  Adatokat szolgáltat a külső hatóságok részére (apeh, oep, stb.), 
q,  Rendezi és egyezteti az önkormányzattal kapcsolatos elszámolásokat, 
r,  Betartja és betartatja a pénzügyi- és adójogszabályokat, 
s,  A kötelezettségek nyilvántartása, teljesítése,  
t,  Banki tranzakciók koordinálása, nyomon követése, utalások elvégzése, 
u,  Pénztár ellenőrzése,  
v,  Bankszámlaforgalom naprakész dokumentálása, könyvelése, 
w,  Bér és személyi jellegű kifizetésekkel kapcsolatos bizonylatok kontírozása, rögzítése, 
x,  A követelések nyilvántartása, beszedése, behajtása, bizonylatolása, 
y,  Irányítja a beszerzési és raktározási tevékenység ellátását, 
z,  Irányítja, ellenőrzi a leltározások, selejtezések, vagyonfelmérések megszervezését, 
aa,  Ellenőrzi a társaság gépkocsijainak, munkagépeinek irányítását, üzemanyag-ellátásának 

megszervezését, 
bb, Gondoskodik a számviteli és bizonylati fegyelem betartásáról, 
cc,  Gondoskodik az eszközök egyedi nyilvántartásának naprakész vezetéséről, 
dd, Megszervezi és lebonyolítja az éves leltárt, 
ee,  Irányítja a társaság eszköz-, és anyagbeszerzését, 
ff,  Biztosítja a működéshez szükséges pénzügyi forrásokat, 
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gg, Végrehajtja felettese utasításait. 
hh, Minden egyéb olyan feladat ellátása, amely szakképzettségének megfelel, és amellyel az 

ügyvezető megbízza. 
 
 

1.1.1. Gazdasági ügyintéző 
 
A gazdasági ügyintéző a gazdasági vezető közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el a 
következő feladatokat: 
 
a,  Analitikus nyilvántartások vezetése, 
b,  Pénzügyi elszámolásokhoz a kapcsolódó, előírt dokumentáció megfelelő formában történő 

előkészítése, 
c,  Közreműködik a számviteli és bizonylati fegyelem betartásában, 
d,  Közreműködik az eszközök egyedi nyilvántartásának naprakész vezetésében, vezeti az 

analitikus nyilvántartásokat  
e,  A szükséges és előírt nyilvántartásokat vezeti, 
f,  Közreműködik az éves leltár megszervezésében és lebonyolításában, éves és évközi leltározás 

elvégzése, 
g,  Összegyűjti az adatokat különböző feldolgozás céljából, adatokat szolgáltat a vezetői 

döntésekhez,  
h,  Betartja és betartatja a pénzügyi- és adójogszabályokat, 
i,  Számlázás, 
j,  Ellátja a házipénztárral kapcsolatos feladatokat, a pénztár kezelése, 
k,  Javaslattétel a pénzkezelési szabályzat indokolt aktualizálására, 
l,  A beszerzett anyagok, eszközök, berendezések raktározása, állaguk, állapotuk színvonalának, 

minőségének megőrzése, 
m,  Készletnyilvántartás naprakész vezetése, 
n,  A készletfogyás figyelése, jelzése felettesének, A beérkező számlák ellenőrzése, a teljesítések 

igazoltatása a társszervezetekkel, 
o,  A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, ellenőrzése, 
p,  A tevékenységhez kapcsolódó dokumentumok irattározása, őrzése, 
q,  A gépjárművekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése,  
r,  A kiadott üzemanyagkártyákkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése, 
s,  Az üzemanyag-gazdálkodásra kiadott szabályzat végrehajtásának irányítása, ellenőrzése, 
t,  A gépjárművek műszaki ügyeinek intézése, kapcsolattartás a közlekedésfelügyeleti szervekkel, 
u,  Végrehajtja felettesei utasításait.  
v,  Minden egyéb olyan feladat ellátása, amely szakképzettségének megfelel, és amellyel az 

ügyvezető megbízza. 
 
1.1.2. Bérszámfejtő 
 
A bérszámfejtő a gazdasági vezető közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el a következő 
feladatokat: 
 
a,  A munkaügyi és bérgazdálkodás irányítása, koordinálása, 
b,  A munkavállalók ki- és belépésével kapcsolatos teendők elvégzése,  
c,  A bér, és egyéb járandóságok számfejtése, a kapcsolódó nyilvántartási, adó- és egyéb 

kötelezettségek megállapítása, 
d,  A számfejtéshez szükséges adatok összegyűjtése, ellenőrzése, rögzítése 
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e,  A számfejtett járandóságokról bérjegyzék, címjegyzék készítése, továbbítása a pénztár felé. 
f,  Havonta bérfeladás készítése 
g,  Adatszolgáltatás a munkaügyi statisztikák készítéséhez  
h,  Munkavállalói tartozások, letiltások nyilvántartása, vezetése 
i,  Leszámoló dolgozók soron kívüli elszámolása, a munkaviszony megszűnésekor a kötelezően 

kiadandó igazolások kiállítása 
j,  A havi zárások elkészítése, a bér-, adó-, járulék adatok egyeztetése a főkönyvi könyveléssel, az 

éves adatszolgáltatások elkészítése, 
k,  Adatszolgáltatás az adóbevallások elkészítéséhez 
l,  A vonatkozó jogszabályok változásakor a szabályozásokban indokolt módosítások 

kezdeményezése, 
m,  A személyi adatok bizalmas kezelése, 
n,  A foglalkozás-egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok elvégzése, 
o,  A munkavállalók szabadságának nyilvántartása, ellenőrzése, 
p,  A természetbeni juttatások nyilvántartása, ügyintézése,  
q,  A személyi, bér- és munkaügyi iratok, dokumentumok irattározása, őrzése, 
r,  Ügyfélforgalom bonyolítása, Ügyfelekkel, Munkáltató munkavállalóival, Munkáltatóval 

kapcsolatban álló szervezetekkel, azok képviselőivel történő kapcsolattartás: írásban, telefonon, 
elektronikus úton, illetve Munkáltató székhelyén személyesen, 

s,  Végrehajtja felettese utasításait. 
t,  Minden egyéb olyan feladat ellátása, amely szakképzettségének megfelel, és amellyel az 

ügyvezető megbízza. 
 
1.2. Erdész 
1.2.1. Erdőfenntartó 
 
Az erdészeti csoport az ügyvezető közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el a következő 
feladatokat: 
a,  Végrehajtja az üzleti terv és a megállapodás erdészetre kiírt feladatait, 
b,  Elvégzi a zöldfelületek ápolási, gondozási, tisztántartási, növényvédelmi feladatait, 
c,  Koordinálja, tanácsadással segíti az allergén növények elleni védekezést, 
d,  Gondozza és fejleszti az erdők faállományát, elvégzi a szükséges növényvédelmi és 

vagyonvédelmi feladatokat, 
e,  Részt vesz a viharkárok elhárításában,  
f,  Irányítja, szervezi és ellenőrzi a pályázatokhoz kapcsolódó közfoglalkoztatottak által 

végrehajtandó munkák elvégzését, 
g,  Előkészíti és végrehajtja az Önkormányzati tulajdonú erdők üzemtervezését, 
h,  Tevékenysége során gondoskodik az ellátott feladatok pontos és hiánytalan bizonylatolásáról,  
i,  Végrehajtja felettesei utasításait. 
j,  Minden egyéb olyan feladat ellátása, amely szakképzettségének megfelel, és amellyel az 

ügyvezető megbízza. 
 
1.3. Műszaki vezető: 
 
A Műszaki vezető az ügyvezető közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el a következő 
feladatokat: 
a,  Meghirdetésre kerülő pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése közösségi és nemzeti szinten, 

ügyvezető tájékoztatása a pályázati lehetőségekről, 
b,  Pályázatok előkészítése során a dokumentációk elkészítése, igazolások beszerzése, egyeztetések 

a partnerekkel, 
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c,  Pályázatok előkészítése során együttműködés más szervezetekkel illetve a Munkáltató 
munkavállalóival, 

d,  Pályázatok lebonyolításának összefogása, kapcsolattartás a partnerekkel illetve 
kapcsolattartókkal, a határidők figyelemmel kísérése, betartása és betartatása, a munkavállalókat 
érintő feladatok szervezése és koordinálása,  

e,  Munkáltató rövid- és hosszabb távú fejlesztési terveiben az eszközbeszerzések előkészítése, 
árajánlatok kérése, közbeszerzési eljárások előkészítése, közreműködés azok lebonyolításában,  

f,  Szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztése mellett a munkakör ellátásához szükséges 
jogszabályok, illetve pályázati feltételek megismerése, maradéktalan betartása, betartatása,  

g,  Munkáltató tulajdona védelmével kapcsolatos előírások, munkarend, munka- és bizonylati 
fegyelem, munka, és tűzvédelmi előírások betartása, 

h,  Jogszabályokkal, illetve pályázati feltételekkel ellentétes intézkedésekre az ügyvezető 
figyelmének azonnali felhívása, a munkavégzés során tapasztalt hiányosságok feltárása, 

i,  Üzleti titok megtartása, 
j,  Végrehajtja felettese utasításait. 
k,  Minden egyéb olyan feladat ellátása, amely szakképzettségének megfelel, és amellyel az 

ügyvezető megbízza. 
 
1.3.1. Műszaki előadó: 
 
A műszaki előadó a műszaki vezető közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el a következő 
feladatokat: 
a,  Különböző programok által meghatározott munkavállalói létszám feltöltése, 
b,  Munkáltató közreműködésével zajló pályázatokban a határidők figyelemmel kísérése, betartása 

és betartatása, a munkavállalókat érintő feladatok szervezése és koordinálása; 
c,  Meghirdetésre kerülő pályázatok figyelemmel kísérése közösségi és nemzeti szinten, ügyvezető 

tájékoztatása a pályázati lehetőségekről, 
d,  Orvosi beutalót kitöltése, orvossal időpontot egyeztetés, 
e,  Munkaügyi központtól kiközvetítő lap kérése, 
f,  Munkavédelmi oktatás megtartásának megszervezése, 
g,  Munkavállalói szabadságengedélyes tömb nyilvántartása, vezetése, 
h,  Munkavédelmi ruha illetve bakancs megrendelése, kiadása, visszavétele, 
i,  Tüzifa kiszállítás fuvarszervezés, 
j,  Munkairányítók utasítása, 
k,  Munkaerőigény bejelentőlap kitöltése, Munkaügyi központhoz való eljuttatása, 
l,  Végrehajtja felettese utasításait, 
m,  Minden egyéb olyan feladat ellátása, amely szakképzettségének megfelel, és amellyel az 

ügyvezető megbízza. 
 
1.4. Szociális fatelep irányító: 
 
A szociális fatelep irányító az ügyvezető közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el a 
következő feladatokat: 
 
a,  Munkáltató adminisztratív feladatainak támogatása, 
b,  Rendszeres kapcsolattartás az ügyfelekkel, 
c,  Tervek, elszámolások készítése, 
d,  Önálló munkavégzés, 
e,  Irányítja, szervezi és ellenőrzi a fatelep beszerzési, értékesítési és raktározási tevékenységét 

tárolási és mozgósítási módok szerint, 
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f,  Figyelemmel kíséri a szállítási szerződések tartalmi és formai követelményeinek, valamint 
teljesítésük határidejének betartását, 

g,  Munkáltató tulajdona védelmével kapcsolatos előírások, munkarend, munka- és bizonylati 
fegyelem, munka, és tűzvédelmi előírások betartása.  

h,  Végrehajtja felettese utasításait. 
i,  Minden egyéb olyan feladat ellátása, amely szakképzettségének megfelel, és amellyel az 

ügyvezető megbízza. 
 
1.4.1. Gépkocsi- és traktorvezetők 
 
A Gépkocsi- és traktorvezetők a szociális fatelep irányító közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett 
látják el a következő feladatokat: 
 
a,  Munkáltató tulajdonában álló gépjárművek vezetése, karbantartása, tisztántartása, 
b,  Műszaki hiba, rendellenesség esetén Munkáltató azonnali értesítése, szükség esetén a hiba, 

rendellenesség elhárításában való közreműködés, 
c,  Munka kezdetekor a gépjármű műszaki állapotának ellenőrzése, munka végeztével gépjármű 

megtankolása, 
d,  Kilométer-óra állás feltüntetése mellett menetlevél vezetése, 
e,  Munkáltató tulajdonában álló gépek, eszközök, anyagok szakszerű tárolása, nyilvántartás 

vezetése, 
f,  Gépek, eszközök, anyagok kiadása, és bevezetése, használatról nyilvántartás vezetése, 
g,  Készletállomány figyelemmel kísérése, szükség esetén javaslatot tesz az ügyvezetőnek 

beszerzés tárgyában, 
h,  Munkáltató tulajdona védelmével kapcsolatos előírások, munkarend, munka- és bizonylati 

fegyelem, munka, és tűzvédelmi előírások betartása. 
i,  Végrehajtja felettese utasításait. 
j,  Minden egyéb, az Önkormányzat, illetve a Munkáltató tulajdonában, kezelésében lévő 

földterületeken esetlegesen felmerülő, ügyvezető által meghatározott feladatok ellátása.  
 
IV. A Társaság működése 
 
A Társaság az ügyvezető irányításával, az előzőekben meghatározott szervezeti felépítésben látja el 
feladatát.  
A Társaság munkaviszony vagy megbízásos jogviszony keretében foglalkoztatja az 
alkalmazottakat. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a 
megbízásos jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az 
irányadók. 
 
1. A vezető beosztású munkavállalókra vonatkozó rendelkezések: 
 
Vezető beosztású munkavállalónak minősül az ügyvezető, valamint az ügyvezető helyettese. 
 
A vezető beosztású munkatársak általános feladatai: 
a,  A jogszabályi előírások, vezetői utasítások pontos, haladéktalan és érthető közlése a 

beosztottakkal, az utasítások betartásának ellenőrzése, 
b,  Az Alapító, a Felügyelő Bizottság, a szakmai bizottságok határozatainak, döntéseinek 

késedelem nélküli végrehajtása,  
c,  A munkafegyelmi előírások betartása és betartatása,  
d,  A hozzá beosztott munkatársak munkájának irányítása, ellenőrzése,  
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e,  A további munkavállalókkal való együttműködés biztosítása,  
f,  A munkafeltételek biztosítása a beosztott munkatársak részére,  
g,  A felettes szükség szerinti tájékoztatása az általa vezetett szervezet munkájáról, a hibák, 

hiányosságok feltárása, javaslattétel a jobb munkaszervezési megoldásokra,  
h,  A beosztott munkatársak szakmai fejlődésének elősegítése,  
i,  A munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása,  
j,  A képviseleti, aláírási, utalványozási és ellenőrzési jogkör megfelelő gyakorlása,  
k,  A munkavégzés során kiállított bizonylatok alaki, tartalmi és számszaki helyességének 

biztosítása,  
l,  Gondoskodás a szabályszerű irattározásról, a leltározási és selejtezési feladatok megfelelő 

ellátásáról,  
m,  A szigorú számadású nyomtatványok kezelési és őrzési rendjének biztosítása,  
n,  A cégbélyegző megfelelő használata és megőrzése,  
o,  A belső és külső ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése,  
p,  A feladatkörébe tartozó utasítás-tervezetek véleményezése, a kiadott utasítások végrehajtása.  

 
A vezető beosztású munkatársak felelőssége: 
 
A Társaság vezető beosztású munkatársai felelősek az általuk vezetett és felügyelt munkavállalók  
által végzett feladatok végrehajtásáért, a megtett intézkedésekért.  
Felelősek az általuk vezetett munkavállalók nyilvántartásainak, adatszolgáltatásainak helyességéért.  
Kötelesek biztosítani a törvényesség betartását, felelősek mindazokért az intézkedésekért, 
amelyeket megtettek, illetve amelyeket meg kellett volna tenniük.  
 
 
Az anyagi felelősség mértékét a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a 
Társaság belső szabályzatai határozzák meg. 
A vezetők felelősségét nem csökkenti a beosztott munkatársak munkaköri leírásban meghatározott 
személyes felelőssége.  
 
2. A beosztott munkavállalókra vonatkozó rendelkezések:  
 
Beosztott munkavállalónak minősül valamennyi, vezető beosztású munkavállalónak nem minősülő 
munkavállaló. 
A Társaság valamennyi munkatársának feladatai:  
 
a,  A jogszabályokban, belső szabályzatokban és utasításokban előírt feladatok legjobb tudás 

szerinti végrehajtása,  
b,  A munkaterületre vonatkozó jogszabályi és belső szabályzatokban foglalt előírások betartása,  
c,  A munkakörrel, illetve beosztással járó ellenőrzési feladtok végrehajtása,  
d,  A Társaság tulajdonának megóvása, intézkedés megtétele, vagy a vezető figyelmének felhívása 

baleset vagy anyagi kár megelőzése érdekében,  
e,  A munkahelyen az előírt időben munkaképes állapotban megjelenni, munkát végezni 

(munkaidőben sem a munkahelyen, sem azon kívül alkoholt vagy egyéb bódító hatású szert 
fogyasztani tilos),  

f,  A munkaidő hatékony munkával történő kitöltése, 
g,  A munkahelyi vezető, illetve a munkáltató által kiadott utasítások végrehajtása legjobb tudás 

szerint, a feladatok határidőben történő teljesítése,  
h,  Az utasítás teljesítéséről, vagy a teljesítés akadályáról az utasítást adót haladéktalanul értesíteni 

kell,  
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i,  Minden munkavállaló köteles előzetesen és írásban bejelentetni a munkahelyi vezetőnek a más 
helyen történő foglalkoztatását, vagy vállalkozási tevékenységét,  

j,  A Társasággal, a Társaság működésével kapcsolatban minden tudomására jutó információ üzleti 
titok, azokat más személyek tudomására nem szabad hozni,  

k,  Más szervek, személyek előtt a Társaság képviseletében csak olyan kérdésekben foglalhat állást, 
amelyekre előzőleg felhatalmazták,  

l,  A tömegkommunikáció munkatársai megkeresésére csak olyan kérdésekben szabad nyilatkozni, 
amelyekre nézve munkakörében hiteles információval bír. Bizonytalanság, vagy a Társaság 
hivatalos álláspontjának nem ismerése esetén kérni kell a felettes véleményét, utasítását,  

m,  köteles részt venni a munkakör ellátáshoz szükséges szakmai oktatásokon, továbbképzéseken,  
n,  a rendelkezésre bocsátott munkafelszereléseket, gépeket, eszközöket rendeltetésszerűen, a 

Társaság érdekében kell használni, gondosan meg kell őrizni.  
 
A Társaság beosztott munkatársainak felelőssége:  
 
A beosztott munkavállalók felelősek:  

 A Társaság tulajdonának megóvásáért,  
 A kiadott munkák pontos és maradéktalan elvégzéséért,  
 A Társaság ügyfeleivel és munkatársaikkal udvarias, előzékeny és figyelmes magatartás 

tanúsításáért. 
 
V. A Társaság szabályozási rendszere 
 
A Társaság egészére vonatkozóan utasítást csak az ügyvezető adhat ki.  
  
A Társaság egészére vonatkozó együttműködés összhangjáért az ügyvezető felelős, eszközei:  
b,  SZMSZ és a belső szabályozások,  
c,  Ügyvezetői utasítások,  
d,  Vezetői megbeszélések,  
e,  Feljegyzések, írásos utasítások, koordinációk.  
 
Alapelv, hogy közösen végzett feladatoknál az egész és a részfeladatoknak is legyen konkrét 
felelőse.  
 
Szabályzatok kiadásának rendje: 
 
A Társaság működési rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. További 
alkalmazott szabályzatok:  

1. Bizonylati rend, 
2. Számviteli politika,  
3. Számlarend, 
4. Önköltségszámítási-,  
5. Pénzkezelési-,  
6. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének-, 
7. Utalványozási-,  
8. Számítástechnikai és Adatvédelmi-, 
9. Leltározási-, 
10. Iratkezelési-,  
11. Értékelési-, 
12. Munkavédelmi-,  
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13. Tűzvédelmi-,  
14. Közbeszerzési-,  
15. Gépjármű üzemeltetési szabályzat 

 
Ügyvezetői utasítások:  

 
Az utasítások évenként növekvő sorszámmal kerülnek kiadásra.  
Nyilvántartásukat a gazdasági ügyintéző végzi.  
Végrehajtásukért a Társaság minden munkatársa felelős.  
 
Munkaköri leírások:  

 
A munkaköri leírásokat a Társaság gazdasági vezetője készíti el és a munkáltatói jogok gyakorlója 
adja ki a munkavállaló részére a munkaviszony megkezdésével egyidejűleg, de legkésőbb a 
munkaszerződés aláírását követő 30 napon belül.  
A munkaköri leírás átvételét a dátum feltüntetésével egy példányban a munkavállalóval igazoltatni 
kell.  
A munkaköri leírásnak tartalmaznia kell a munkavállaló feladatkörét, jogkörét és a munkavégzéssel 
kapcsolatos felelősségét.  
 
Titokvédelem:  
 
A Társaság működése során a levéltitok és az üzleti titok védelme alapvető.  
A levéltitkot – a zárt kimenő és bejövő küldeményeket értve ez alatt – megsérti az, aki illetéktelenül 
felbontja, megszerzi, vagy illetéktelen személynek átadja azokat.  
Üzleti titok a Társaság működésével, gazdálkodásával összefüggő minden olyan adat, tény, 
információ, amelynek titokban maradásához a Társaságnak érdeke fűződik, illetve, amelynek 
nyilvánosságra, vagy illetéktelen személyek tudomására kerülése a Társaság működésében zavart 
okozna.  
A Társaság minden munkavállalója köteles a tudomására jutott üzleti titkot megőrizni.  
A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatokra.  
 
Kapcsolattartás a sajtóval:  

 
A tájékoztatás joga az ügyvezetőt, illetve az általa megbízott munkatársakat illeti.  
Nem adható nyilatkozat folyamatban lévő munkajogi vagy polgári jogi eljárásról.  
A tájékoztatás során be kell tartani a titokvédelmi előírásokat, valamint a nyilatkozó a nyilatkozattal 
nem okozhat kárt a Társaság működésében, nem ronthatja a Társaság jó hírét.  
A nyilatkozatot tevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát és az anyag adásba 
kerülésének időpontját a közlés előtt megismerje.  
A nyilatkozatot tevő köteles felettesét tájékoztatni a riport elkészültéről.  
 
VI. Záró rendelkezések 
 
A Szervezeti- és Működési Szabályzat hatálya: 
 
Jelen Szervezeti- és Működési Szabályzat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
jóváhagyásával 2013. március 1-jén lép hatályba és visszavonásig érvényes, rendelkezései 
alkalmazandók valamennyi, a Társasággal munkaviszonyban álló alkalmazottra. 
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A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata megtalálható a titkárságon és a szervezeti egységek 
vezetőinél, a munkatársak ahhoz korlátozás nélkül hozzáférhetnek.  
A szabályzat rendelkezéseinek betartása valamennyi munkatárs alapvető kötelessége. 
 
 
Ózd, 2013. január 24. 
 
               Kovács Gergely 
         ügyvezető 
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8.) napirend 
Javaslat az Ózdi Vízmű Kft. Alapító Okiratának  

módosítására 
 
Bíró Ferenc a napirend előterjesztője elmondja, az elmúlt időben elfogadott képviselő-
testületi döntések értelmében változott a Kft. működése, illetve törvényi kötelezettség folytán 
a telephely használat bejegyzése indokolta az előterjesztést. 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, mindenki előtt ismert, 
hogy 2013. január 1-től a Borsodvíz Zrt. látja el a víziközmű szolgáltatást. Vannak azonban 
olyan tevékenységek, melyek a Vízmű Kft-nél maradtak, nevezetesen a Strandfürdő és 
Kemping üzemeltetése, amely valószínűleg ismételt kihívást jelent majd az önkormányzat 
számára, hisz olyan tevékenység, amely nem támogatott az állam részéről. Van továbbá két 
fontos projekt a város életében, az egyik a Svájci Magyar Együttműködés keretében 
támogatott ivóvíz ellátási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása, illetve az ivóvíz 
tisztítótelep beruházás megvalósításának koordinálása, mely szintén a Vízműnél marad.  Ezek 
kerültek átvezetésre az Alapító Okiratban. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az 
előterjesztést. 
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság 
egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. Nyilatkozik továbbá arról, mint a Kft. Felügyelő 
Bizottságának elnöke, hogy az FB szintén elfogadta az előterjesztést. 
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.  

 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2013.(I.24.) határozata 

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

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

 
2. A Képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy a 3600 Ózd, Bolyki Tamás utca 6. sz. alatti 

ingatlan az Ózdi Vízmű Kft. telephelyeként bejegyzésre kerüljön. Felhatalmazza a 
Polgármestert a határozat 3. mellékletét képező tulajdonosi nyilatkozat aláírására.  

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

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

 
Felelős:   A dokumentumok aláírásáért: Polgármester 
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Határidő: A döntést követően azonnal 
 
4. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 

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

 
Felelős:   Az Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője 
Határidő: 2013. február 23. 
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1. melléklet a 9/2013. (I.24.) határozathoz 
 

Alapító Okirat módosítása 
 
Ózd Város Önkormányzata, mint Alapító az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. alapítása 
tárgyában 1993. február 01. napján aláírt Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítja: 
 
A.) Az alapító okirat 1.) pontja az alábbiak szerint változik: 
„ 
1.) A társaság neve és székhelye 
 
A társaság neve                          : Ózdi Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű  
                                                     Társaság 
A társaság rövidített elnevezése: Ózdi Vízmű Kft. 
A társaság székhelye                 : 3600 Ózd, 48-as út 4. 
A társaság telephelye                 : 3600 Ózd, Bolyki Tamás utca 6.” 
 
B.) Az alapító okirat 3.) pontja az alábbiak szerint változik: 
„ 
3.) A társaság tevékenységi köre 
 
Főtevékenység: 9329’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
 
4221’08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
4299’08 Egyéb m.n.s. építés 
4312’08 Építési terület előkészítése 
4322’08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondícionáló-szerelés 
4399’08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
4799’08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 
5520’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
5530’08 Kempingszolgáltatás 
5590’08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
7112’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
7120’08 Műszaki vizsgálat, elemzés 
7490’08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
9311’08 Sportlétesítmény működtetése 
 
A társaság az engedélyhez kötött tevékenységeket csak az illetékes hatóság által kiadott 
engedély birtokában végezheti.” 
 
C.) Az alapító okirat 7.) pontja az alábbiak szerint változik: 
„ 
7.) Ügyvezető 
 
A társaság ügyeinek intézését és képviseletét az alapító által megválasztott ügyvezető látja el, 
aki ennek során dönt mindazokban a kérdésekben, melyek nem tartoznak az alapító 
kizárólagos hatáskörébe. 
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A társaság ügyvezetője 2009. szeptember 01. napjától kezdődő 5 évig, azaz 2014. augusztus 
31. napjáig  Bíró Ferenc (sz. Ózd, 1959.06.12. an. Litafik Róza, asz: 8337642637) 3663 Arló, 
Táncsics telep 79. szám alatti lakos. 
Az ügyvezető ezen megbízatását munkaviszony keretében látja el. Díjazásáról az alapító 
jogosult dönteni. 
 
Az ügyvezetői megbízatás megszűnik: 

- a megbízás időtartamának lejártával; 
- az alapító visszahívó döntésével; 
- lemondással; 
- elhalálozással; 
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével; 

 
A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört az ügyvezető gyakorolja. Az ügyvezető 
az alapító döntéseit (határozatokat) a „Határozatok könyvében” köteles nyilvántartani. A 
tagjegyzéket az ügyvezető vezeti, ő köteles a változásokat a Cégbíróság felé bejelenteni. 
 
Az Alapító felhatalmazza az Ügyvezetőt arra, hogy a társasági szerződést a tevékenységi kör 
tekintetében – a főtevékenység megváltoztatása kivételével – módosítsa, és az Alapító által a 
cégjegyzékbe be nem jegyzett tevékenységi kört a piaci viszonyoknak megfelelően szükség 
szerint bővítse, ill. szűkítse.” 
 
D.) A jelen módosítások az Alapító Okirat egyéb rendelkezéseit nem érintik. 
 
Ózd, 2013. január 24. 
 
………………………………… 
Ózd Város Önkormányzata 
képv. Fürjes Pál polgármester 
Alapító 
 
Az okiratot szerkesztette és ellenjegyezte:  
 
 
Dr. Bohus Gábor 
ügyvéd 
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2. melléklet a 9/2013. (I.24.) határozathoz 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
(egységes szerkezetben) 

 
Mely abból a célból készült, hogy Ózd Város Önkormányzata, mint alapító egyszemélyes 
korlátolt felelősségű társaságot hozzon létre a Gazdasági Társaságokról szóló törvény 
rendelkezései szerint. 
Az Ózdi Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának egységes 
szerkezetbe foglalt szövege, mely tartalmazza a 2013. január 24-én elfogadott módosításokat 
is. A módosítások vastag, dőlt betűvel szedve. 
 
1.) A társaság neve és székhelye 
 
A társaság neve                          : Ózdi Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű  
                                                     Társaság 
A társaság rövidített elnevezése: Ózdi Vízmű Kft. 
A társaság székhelye                 : 3600 Ózd, 48-as út 4. 
A társaság telephelye                 : 3600 Ózd, Bolyki Tamás utca 6. 
 
2.) A társaság alapítójának neve, székhelye 
 
Neve           : Ózd Város Önkormányzata 
Székhelye   : 3600 Ózd, Városház tér 1. 
Képviselője: Fürjes Pál polgármester 
 
3.) A társaság tevékenységi köre 
 
Főtevékenység: 9329’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
 
4221’08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
4299’08 Egyéb m.n.s. építés 
4312’08 Építési terület előkészítése 
4322’08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondícionáló-szerelés 
4399’08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
4799’08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 
5520’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
5530’08 Kempingszolgáltatás 
5590’08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
7112’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
7120’08 Műszaki vizsgálat, elemzés 
7490’08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
9311’08 Sportlétesítmény működtetése 
 
A társaság az engedélyhez kötött tevékenységeket csak az illetékes hatóság által kiadott 
engedély birtokában végezheti. 
 
4.) A társaság vagyona 
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A társaság törzstőkéje: 265.080.000,-Ft azaz Kétszázhatvanötmillió-nyolcvan- 
                                     ezer forint, melyből 3.000.000,-Ft készpénz,   
                                     262.080.000,-Ft apport. 
 
A társaság törzstőkéjéből 3.000.000,-Ft összeget az alapító az alapítással egyidejűleg 
készpénzben, 186.220.000,-Ft összeget, mint apportot a 2007. június 28. napján elhatározott 
törzstőke-módosítás során bocsátotta a társaság rendelkezésére. 
A társaság a 2007. december 30. napjától hatályos 189.220.000,-Ft összegű törzstőkéjét 2008. 
június 01-jei hatállyal emelte fel 265.080.000,-Ft összegre új törzsbetét szolgáltatásával. 
 
5.) Az alapító kötelezettségei 
 
Mellékszolgáltatás: nincs 
Pótbefizetés          : nincs 
 
6.) Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések 
 

- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény 
felhasználására vonatkozó döntést; 

- vagyonkimutatás jóváhagyása; 
- törzstőke felemelése, leszállítása; 
- osztalékelőleg fizetésének elhatározása; 
- a Gt. 37.§-ában foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása, 

díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban 
is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása; 

- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, 
ügyvezetőjével vagy annak közeli hozzátartozójával köt; 

- ügyvezető, a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az 
ügyvezető ellen indított perben a társaság képviseletéről; 

- a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és 
szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, illetve 
működő társaságba tagként való belépéséről szóló döntés meghozatala; 

- alapító okirat módosítása; 
- könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; 
- Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, annak módosítása; 
- elővásárlási jog gyakorlása a társaság által; 
- az elővásárlásra jogosult személy kijelölése; 
- eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről; 
- az üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése; 
- üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása; 
- a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által 

történő megvizsgálásának elrendelése; 
- az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés 

tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása; 
- döntés mindazokban az ügyekben, melyeket a törvény az alapító kizárólagos 

hatáskörébe utal. 
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Az alapító döntéseit „határozat” formájában hozza meg, mely döntések érvényességének 
feltétele, hogy azt az ügyvezető a „Határozatok könyvébe” bevezesse. 
 
7.) Ügyvezető 
 
A társaság ügyeinek intézését és képviseletét az alapító által megválasztott ügyvezető látja el, 
aki ennek során dönt mindazokban a kérdésekben, melyek nem tartoznak az alapító 
kizárólagos hatáskörébe. 
A társaság ügyvezetője 2009. szeptember 01. napjától kezdődő 5 évig, azaz 2014. augusztus 
31. napjáig  Bíró Ferenc (sz. Ózd, 1959.06.12. an. Litafik Róza, asz: 8337642637) 3663 Arló, 
Táncsics telep 79. szám alatti lakos. 
Az ügyvezető ezen megbízatását munkaviszony keretében látja el. Díjazásáról az alapító 
jogosult dönteni. 
 
Az ügyvezetői megbízatás megszűnik: 

- a megbízás időtartamának lejártával; 
- az alapító visszahívó döntésével; 
- lemondással; 
- elhalálozással; 
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével; 

 
A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört az ügyvezető gyakorolja. Az ügyvezető 
az alapító döntéseit (határozatokat) a „Határozatok könyvében” köteles nyilvántartani. A 
tagjegyzéket az ügyvezető vezeti, ő köteles a változásokat a Cégbíróság felé bejelenteni. 
 
Az Alapító felhatalmazza az Ügyvezetőt arra, hogy a társasági szerződést a tevékenységi kör 
tekintetében – a főtevékenység megváltoztatása kivételével – módosítsa, és az Alapító által a 
cégjegyzékbe be nem jegyzett tevékenységi kört a piaci viszonyoknak megfelelően szükség 
szerint bővítse, ill. szűkítse. 
 
8.) Felügyelő Bizottság 
 
A Felügyelő Bizottság négy tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2010. 
november 05. napjától 2015. május 31-ig terjedő határozott időtartamra szól. 
 
A Felügyelő Bizottság tagjai: 
- Bender Dénesné (an. Úrr Erzsébet Mária) 
  3600 Ózd, Lehel vezér út 1/B. 3/1.) 
- Molnár László (an. Mihály Mária) 
   3651 Ózd, Center út 79. 
- Kucs Ákos (an. Derenkó Zsuzsanna Ágnes) 
   3600 Ózd, Munkácsy Mihály út 22. 
- Tóth Pál (an. Kutacs Sarolta) 
   3600 Ózd, Újváros tér 7. 9/1. 
 
A Felügyelő Bizottság saját tagjai közül elnököt választ. 
 
A Felügyelő Bizottság szervezeti és működési rendjét az alábbiak figyelembe vételével maga 
határozza meg: 
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- a bizottság döntéseit szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök 
szavazata dönt, 

- a bizottság határozatképes, ha valamennyi tag jelen van az ülésen, 
- az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, 
- a bizottságot az elnök hívja össze, 
- legalább két tagnak az ok és cél megjelölésével előterjesztett indítványra a bizottságot 

az elnök köteles összehívni. 
 
A Felügyelő Bizottság feladatai: 

- ellenőrzi a társaság vezetését, amelynek keretében a vezető tisztségviselőktől jelentést, 
tájékoztatást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg 
szakértővel megvizsgáltathatja, 

- megvizsgálja a mérleget és a vagyonkimutatást, továbbá az ügyvezetés alapító elé 
terjesztett jelentéseit és a vizsgálat eredményét az elnök ismerteti az alapítóval, 

- mindazon feladatok ellátása, amelyeket a Gt. a Felügyelő Bizottság számára 
kötelezően előír. 

 
9.) A cég könyvvizsgálója 
 
A társaság könyvvizsgálója       : SALDOCONTROLL Könyvvizsgáló 
                                                     Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó  
                                                     Korlátolt Felelősségű Társaság  
                                                     (3600 Ózd, Szent István u. 11.) 
Kamarai nyilvántartási száma    : 000847 
Cégjegyzék száma                      : 05-09-006000 
Könyvvizsgáló                            : Szabó Gáborné 
                                                      (an.: Pagyoga Etelka, kam.nyilv.sz.: 001872) 
                                                      3600 Ózd, Szent István u. 11. sz. alatti lakos 
 
A könyvvizsgáló megbízatása a 2011. július 01. napjától 2015. május 31. napjáig tart.  
 
A könyvvizsgáló feladata a társaság gazdálkodásával kapcsolatos könyvvezetési és számviteli 
előírások betartásának, a közölt adatok valódiságának ellenőrzése és a hitelesítés. 
 
Feladata továbbá az elkészített számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságának és 
jogszabályszerűségének ellenőrzése és az ezzel kapcsolatos véleményének az alapító és az 
ügyvezetők elé történő terjesztése. 
 
Tevékenysége során betekinthet a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől 
felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, szerződéseit és bankszámláit megvizsgálhatja. 
 
A könyvvizsgáló megválasztását, visszahívását, megbízásának időtartamát, annak 
meghosszabbítását – a Gt.41.§ (4) bekezdésére is figyelemmel – alapítói határozat rögzíti. 
 
10.) A társaság képviselete és a cégjegyzés módja 
 
A társaságot az ügyvezető önállóan képviseli. Az ügyvezető akadályoztatása esetén eseti 
jelleggel más, arra jogosult személyt is megbízhat a cég képviseletével. 
Az ügyvezető képviseleti jogának korlátozása harmadik személlyel szemben hatálytalan. 
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A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy 
nyomtatott cégszöveg alá a képviseletre jogosult önállóan írja alá a nevét. 
 
11.) A társaság működésének időtartama 
 
Az alapító a céget határozatlan időre hozza létre. 
A társaság gazdasági éve megegyezik a naptári évekkel. 
 
12.) A társaság megszűnése 
 
A társaság megszűnik, ha 
- az alapító elhatározza a jogutód nélküli megszűnést; 
- más társasággal egyesül, szétválik, abba beleolvad, más társasági formába átalakul; 
- a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja; 
- a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését; 
- a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti. 
 
13.) Egyéb rendelkezések 
 
Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 
IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
Jelen alapító okiratot az alapító, mint akaratával mindenben megegyezőt jóváhagyólag írta 
alá. 
 
Ózd, 2013. január 24. 
 
………………………………… 
Ózd Város Önkormányzata 
képv. Fürjes Pál polgármester 
Alapító 
 
Az okiratot egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte:  
 
 
……………………………… 
Dr. Bohus Gábor 
ügyvéd 
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3.melléklet a 9/2013. (I.24.) határozathoz 

 
T.  
Miskolci Törvényszék  
Cégbírósága 
 
M I S K O L C 
Fazekas út 2. 
 
3 5 2 5 
 
 
Tárgy: Telephelyhasználattal kapcsolatos nyilatkozat  
 
 
Alulírott, mint Ózd Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér 1., képviseli Fürjes Pál 
polgármester, mint a 3600 Ózd, Bolyki Tamás utca 6. sz. alatt található ingatlan 1/1 arányú 
tulajdonosa a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy  
 
h o z z á j á r u l o k  
 
az Ózdi Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság részére – bérlet jogcímén – ezen 
ingatlan telephelykénti használatához, hivatalos iratokon telephelykénti megjelöléséhez. 
 
Ózd, 2013……………. 
 
 
…………………………………….. 
Ózd Város Önkormányzata 
képv. Fürjes Pál polgármester 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
  
 
…………………………..……………  ……..………..……………………… 
(név) 
………………………….……………           ……………………………………… 
(lakcím) 

-.-.- 
 

9.) napirend  
Javaslat a lakás- és nem lakáscélú helyiségekre vonatkozó üzemeltetési szerződések 

módosítására 
 

Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, másrészt, mint az FB elnöke 
elmondja, mindkét bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
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Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke elmondja, a bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2013. (I.24.) határozata 

a lakás- és nem lakáscélú helyiségekre vonatkozó 
üzemeltetési szerződések módosításáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület az ÓZDINVEST Kft-vel 2008. július 1. napján megkötött nem 

lakáscélú ingatlanok üzemeltetésére vonatkozó szerződés 5.) pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 
„5.)  A jelen szerződéssel üzemeltetésre átadott tárgyi eszközök üzemeltetési díja a 

mindenkor érvényes költségvetésben kerül meghatározásra. A díjat a Megbízott 
negyedévente arányosan, a negyedévet követő hó 20-ig köteles megfizetni.” 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az üzemeltetési szerződés 
módosításának aláírására. 
 
Felelős: szerződés aláírásáért:   
 Polgármester 
 ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
 szerződés módosítás előkészítéséért: 

 PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
Határidő: 2013. évi költségvetés elfogadását követően azonnal 

 
2. A Képviselő-testület az ÓZDINVEST Kft-vel 2011. június 1. napján megkötött 

lakáscélú ingatlanok üzemeltetésére vonatkozó szerződés 5.) pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 
„5.)  A jelen szerződéssel üzemeltetésre átadott tárgyi eszközök üzemeltetési díja a 

mindenkor érvényes költségvetésben kerül meghatározásra. A díjat a Megbízott 
negyedévente arányosan, a negyedévet követő hó 20-ig köteles megfizetni.” 

 
Felelős: szerződés aláírásáért:   
 Polgármester 
 ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
 szerződés módosítás előkészítéséért: 

 PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
Határidő: 2013. évi költségvetés elfogadását követően azonnal 

 
-.-.- 
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10/a.) napirend 
Javaslat a Városi Sportcsarnok villamos energia megtakarítását eredményező  

KEOP pályázat benyújtására  
 

Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a következő napirendként 
tárgyalandó előterjesztéssel kapcsolatban is elmondja, hogy mindkét pályázatról korábban 
már döntött a Képviselő-testület, mivel azonban változások történtek a pályázat kiírásánál, 
kisebb módosításra van szükség mindkét esetben. A bizottság megtárgyalta az 
előterjesztéseket és egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Obbágy Csaba az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke elmondja, technikai jellegű 
módosításról van szó, a bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kiemeli, rendkívül nagy jelentősége van annak, hogy lehetőség 
nyílik régebbi épületek energetikai korszerűsítésére. A költségvetés előkészítésénél is 
vizsgálják, hogy a működtetési költségeket, melyek közül a világítás, fűtés adja a legnagyobb 
tételt,  hogyan lehetne csökkenteni. Sikeres pályázat esetén a korszerűsítésekkel megtakarítást 
tudnak elérni az intézményeknél, illetve az ott dolgozók, tanulók számára komfortosabb 
körülményeket tudnak teremteni. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.  

  
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2013. (I. 24.) határozata 

a Városi Sportcsarnok villamosenergia megtakarítását eredményező  
KEOP pályázat benyújtásáról  

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

villamosenergia megtakarítást eredményező korszerűsítése céljából a KEOP-2012-
5.5.0/B számú pályázat benyújtásával az alábbi pénzügyi feltételek mellett: 
- a korszerűsítés bruttó összköltsége:   40.259.000,- Ft 
- a 85 %-os KEOP támogatás összege:  34.220.150,- Ft 
- a 15 %-os önrész összege:      6.038.850,- Ft. 

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

fedezetét az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa terhére biztosítja. 
 
3.)   Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Ózd Város 

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

 
4.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 178/2012. (XI.22.) határozatát 

hatályon kívül helyezi. 
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Felelős: 
-  Pályázat előkészítéséért: PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 

vezetője 
-  Dokumentumok aláírásáért: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

-.-.- 
 

10/b.) napirend 
Javaslat KEOP-2012-5.5.0/A jelű pályázat benyújtására a Bolyky Tamás Általános 
Iskola, Vasvár Úti Általános Iskola és Katona József Úti Óvoda épületenergetikai 

korszerűsítésére 
 

Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a már korábban elfogadott 
pénzügyi keretszámok vonatkozásában nincs változás, az elfogadott önerő összege nem 
változik. Megemlíti, hogy ha a beruházást sikerül végrehajtani, pl. a Sportcsarnok esetében a 
15 %-os önrész 2 év alatt megtérül.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak. 
 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2013. (I. 24.) határozata 

KEOP-2012-5.5.0/A jelű pályázat benyújtásáról a Bolyky Tamás Általános Iskola, 
Vasvár Úti Általános Iskola és Katona József Úti Óvoda épületenergetikai 

korszerűsítésére 
 

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

Iskola, Vasvár Úti Általános Iskola, és Katona József Úti Óvoda épületenergetikai 
korszerűsítése céljából KEOP-2012-5.5.0/A  számú pályázat benyújtásával az alábbi 
feltételek mellett: 

 
a, A pályázat megvalósítási helyszínének  pontos címei, helyrajzi számai:    

Bolyky Tamás Általános Iskola - 3600 Ózd, Bolyky Tamás utca 42., hrsz: 8696/1 
Vasvár Úti Általános Iskola - 3600 Ózd, Vasvár út 37., hrsz: 7714/5 
Katona József Úti Óvoda - 3600 Ózd, Katona József út 7., hrsz: 7710 
 

b, A Projekt megnevezése:  Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár Úti Általános  
Iskola és Katona József Úti Óvoda épületenergetikai 
korszerűsítése 

 
c, A pályázati konstrukció száma:  KEOP-2012-5.5.0/A,  „Épületenergetikai fejlesztések 

és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” 
 

d, A tervezett beruházás teljes beruházási költsége:   Bruttó 299.000.000,- Ft, 
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e, A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége: Bruttó 299.000.000,- Ft, 
f, Az önkormányzati saját erő (15 %) összege:    Bruttó   44.850.000,- Ft, 

g, A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: Bruttó 254.150.000,- Ft, 
 
2.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 44.850.000,- Ft összegű saját erő 

fedezetét az Önkormányzat 2012. évi költségvetés felhalmozási célú pénzmaradványából 
biztosítja.  

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

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

 
4.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 206/2012. (XII.20.) határozatát 

hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős: 
-  Pályázat előkészítéséért: PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 

vezetője 
-  Dokumentumok aláírásáért: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen  

-.-.- 
 

11.) napirend 
 

Javaslat az Ózd, Piac út-Sárli telep összekötő út és körforgalmi csomópont  
építése során kiváltott távhő vezetékek  üzemeltetésbe adására 

 
Vitális István a napirend előterjesztője elmondja,  2008-ban sikeres pályázat útján épült meg 
a távhő vezeték, most van jogi lehetőség arra, hogy átadásra kerüljön a Távhő Kft. részére. A 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és azt egyhangúlag 
elfogadásra javasolja.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak. 

 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2013. ( I. 24.) határozata 
az Ózd, Piac út-Sárli telep összekötő út és körforgalmi csomópont építése során kiváltott 

távhő vezetékek üzemeltetésbe adásáról 
 
A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 10. §-a, valamint Ózd Város 
Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 1/2009. (II. 
27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében biztosított jogköre alapján az alábbi 
döntést hozza: 
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Ózd Város Önkormányzata az Ózd, Piac út – Sárli telep összekötő út és körforgalmi 
csomópont építésekor kiváltott, majd ismét üzembe helyezett korlátozottan forgalomképes 
távhő vezetékeket 18.642.295,-Ft bruttó értéken 2013. február 1. napjával ingyenesen 
üzemeltetésbe átadja az Ózdi TÁVHŐ Kft. részére a határozat 1. mellékletét képező 
üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Ózd Város Polgármesterét az üzemeltetési szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: üzemeltetési szerződés aláírásáért: Polgármester 
             üzemeltetésért: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 
 
Határidő: 2013. február 15. 
 

1.melléklet a 13/2013. (I.24.) határozathoz 
 

Üzemeltetési szerződés 
 
amely létrejött Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1., KSH törzsszám: 
15726487-8411-321-05, adószám: 15726487-2-05, képviseli: Fürjes Pál polgármester), mint 
megbízó – továbbiakban Megbízó,  
másrészről az Ózdi TÁVHŐ Kft. (3600 Ózd, Zrínyi út 3., cégjegyzékszám: Cg. 05-09-
004801, adószám: 11387891-2-05, képviseli: Halász Sándor ügyvezető) mint megbízott – 
továbbiakban: Megbízott –  
között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
  

1. A Megbízó Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (I.24.) 
határozat alapján az Ózd-Piac út – Sárli telep összekötő út és körforgalmi csomópont 
építése során kiváltásra került 2 x 32 fm vezetéket és 1 db aknát 2013. február 1. 
napjától a megbízott üzemeltetésébe adja. 
 

2. A Megbízó az üzemeltetésre átadott távhő vezetékeket és 1 db aknát jelen szerződés 
mellékletét képező átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint átadja Megbízott részére.  

  
3. A Megbízó jelen szerződéssel üzemeltetésbe átadott 1.) pontban szereplő tárgyi 

eszközöket ingyenesen biztosítja Megbízott részére. 
 

4. Az üzemeltetési szerződés határozatlan időtartamra szól. 
 

5. A Megbízó a Szerződést 60 napos határidővel jogosult felmondani. 
 

6. A Megbízott az üzemeltetésre átadott távhő vezetékek üzemeltetése során 
maradéktalanul köteles betartani a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. 
törvényben, valamint az Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a 
vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 1/2009. (II.27.) önkormányzati 
rendeletben foglaltakat. 
 

7. A Megbízott köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben szereplő távhő vezetékekről az 
előírásoknak megfelelő analitikus nyilvántartást folyamatosan vezetni, az év végi, 
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illetve az évközi negyedéves zárásokhoz a Megbízó részére a feladásokat a megadott 
határidőre elkészíteni, az év végi feladást leltárral alátámasztani és ezeket megküldeni 
az ózdi Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 
részére. 

 
8. A Megbízott a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik a szerződés 

időtartama alatt okozott, az üzemeltetésre átadott tárgyi eszközökben bekövetkezett 
károkért. 

 
9. A Megbízott felel az üzemeltetésre átadott eszközök üzemeltetése során harmadik 

személynek okozott károkért. 
 
10. A Megbízott köteles az üzemeltetésre átadott eszközöket fenntartani, üzemeltetni, 

fejleszteni és az ezekkel kapcsolatos költségeket viselni. 
 
11. Ezen üzemeltetési szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak. 
 
Ó z d, 2013. ... 
 
 ………………………………… ………………………………… 
 Megbízó Megbízott 
 Ózd Város Önkormányzata Ózdi TÁVHŐ Kft. 
 képviseletében képviseletében 
 Fürjes Pál Halász Sándor 
 polgármester  ügyvezető 
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1. melléklet 
 

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV 
 

amely létrejött Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1., KSH törzsszám: 
15726487-8411-321-05, adószám: 15726487-2-05, képviseli: Fürjes Pál polgármester), mint 
Átadó, 
másrészről az Ózdi TÁVHŐ Kft. (3600 Ózd, Zrínyi út 3., cégjegyzékszám: Cg. 05-09-
004801, adószám: 11387891-2-05, képviseli: Halász Sándor  ügyvezető) mint Átvevő között: 
 
Az Átadó – Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (I.24.) határozata 
alapján – 2013. február 1. napján átadja, az Átvevő üzemeltetésre átveszi az Önkormányzat 
tulajdonát képező alábbi építményt: 
 

1. Forgalomképes         2.Korlátozottan forgalomképes         3. Forgalomképtelen 
 
 

Sor-
szám 

Megnevezése 
Építmény bruttó nyilvántartási 

értéke 
(Ft) 

Forgalom-
képesség  

1. 2x32 fm távhő vezeték és 
1 db akna 18.642.295 2 

 
Megjegyzés: jelen Átadás-átvételi jegyzőkönyv a Szerződés elengedhetetlen részét képezi. 
 
 
 

 
Ózd, 2013. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………. ………………………………. 
 Átadó Átvevő 
 Ózd Város Önkormányzata Ózdi TÁVHŐ Kft. 
 képviseletében képviseletében 
 Fürjes Pál Halász Sándor 
 polgármester ügyvezető 
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12.) napirend  
Javaslat ÉMOP-3.1.1-12 Szociális célú városrehabilitáció című pályázat előkészítésére 

 
Fazekas Zoltán, mint előterjesztő a pályázat előzményeiről szól. 2012. augusztusban jelent 
meg a pályázat, akkor bizonyos korlátozó feltétel miatt az önkormányzat ki volt zárva a 
pályázók köréből. Ezt a korlátozó tényezőt sikerült feloldani, így az önkormányzatnak 
lehetősége nyílik a pályázat benyújtására. A pályázat célja olyan települési szegregátum 
felújítása, korszerűsítése, amely az eredeti formájához közeli állapotban felújítható és a 
városképbe beilleszthető. Azért került a választás a Velence telepre, mert itt már három éve 
komoly közösségfejlesztő munka indult el, több pályázatot folytattak le, amelyek elsősorban 
közösségfejlesztésre, szemléletváltozásra, lakhatási helyzet javítására irányultak, és melyben 
részt vettek az ott lakók is. Kiemeli a pályázat fontosságát, hisz a 400 M Ft-os forrást a város 
fejlesztésére tudják fordítani. Az önkormányzatnak nem kerül pénzébe a beruházás, hisz 100 
%-os a pályázat támogatottsága. A város olyan műemlék jellegű építészeti örökségét lehet 
felújítani, ami sajnos az elmúlt években pusztulásnak indult. Felújításra kerül 16 bérlakás, 
amelyek jelenleg használaton kívül vannak, elkészültük után arra méltó bérlők költözhetnek 
az ingatlanokba.  Sajnos van egy olyan épülettömb melynek állapota életveszélyes, nem 
tudják felújítani, lebontásra kerül, helyette egy több funkciós teret alakítanak ki, a szomszéd 
épületben pedig közbiztonsági pont kerül kialakításra. Térfigyelő kamerák elhelyezésére is sor 
kerül a telepen. Megújul a Családsegítő és a Gyermekjóléti Központ épülete, közutak, 
csapadékvíz csatornák, járdák, kerítések is felújításra kerülnek. Kéri a pályázat benyújtásának 
támogatását.  
 
Fürjes Pál levezető elnök hangsúlyozza, a városba látogató idegenek megnézik a Velence-
telepet, ismerik építészeti értékét, hisz  ilyen formában, ilyen épület-együttessel övezett 
lakóterület nem sok helyen van az országban.  
 
Dr. Bélteczki János az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést, üdvözli az értékmentő munkát. Megfogalmazásra került egy 
garancia beépítése a majdani szerződésekbe, amely az értékes munka megőrzését is 
garantálná az ott lakók részéről.  
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke pénzügyi szempontból kiemeli a 
pályázat 100 %-os támogatottságát. Hozzáfűzi, 3,5 M Ft-ot biztosítanak a kivitelezési tervek, 
hatósági engedélyek, akció terület előkészítésére. Kiemeli, a pályázat megvalósítása után az 
épület felújítások költségmegtakarítást, vagyongyarapodást is fognak hozni. Reméli, nyertes 
pályázatról számolhatnak be. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Kisgergely András képviselő szerint, ez az egyetlen olyan telep a városban, amely még 
megmenthető, nem visszafordíthatatlan a pusztulás folyamata, mint Hétes, Bánszállás, 
Somsály esetében. Örül annak, hogy a pályázaton részt kívánnak venni, támogatja, reméli 
sikeres lesz a pályázat. Nem messze lakik a Velence-teleptől, így minden nap látja, hogy 
mennyire életveszélyesek ezek az épületek. Véleménye szerint is garanciákat kell majd 
beépíteni a szerződésekbe, hogy a felújítások hosszú évekig megfelelő állapotban maradjanak. 
Javasolja, vizsgálják felül, hogy kik lesznek a bérlők. Jelenleg a telepen laknak olyanok, akik 
nem tudnak beilleszkedni a környezetbe, nekik más, komfort nélküli lakást kellene 
felajánlani, amit még meg tudnak fizetni. A rendőrség közreműködésével az ott lakók közül a 
renitens elemeket ki kellene szűrni. Több helyről kapott már olyan jelzést, hogy az 
önkormányzati bérlakásokban nem a bérlők laknak, hanem azt tovább adják másnak. A bérleti 
szerződés értelmében ez nem lehetséges, csak aki bérli, az lakhat a lakásokban. A térfigyelő 
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kamerákat már nagyon várják az ott lakók. Jó lenne, ha a Velence – Kőalja – Szenna út 
találkozásánál is elhelyeznének egy térfigyelő kamerát. Innen jól látható lenne az is, hogy a 
Drótos helyről ki, mikor lopja a fát.  
 
Fazekas Zoltán előterjesztő válaszol a felvetésekre. Köszöni a képviselő támogatását. Ami 
menthető a városban, azt meg kell óvni az utókor számára. A felújított épületek megőrzése, 
megóvása a pályázatban elő is van írva, csak azok költözhetnek be a lakásokba, akik egyrészt 
ott is laknak, másrészt megfelelnek az előirt követelményeknek, a társadalmi együttlét 
normáinak, és részt vesznek a közösségi programokban. Az ott lakóknak aktívan részt kell 
venni képzési, közösségi programokban. Alapos kiválasztás után olyan családok költözhetnek 
be a bérlakásokba, akik megfelelő kultúrával, jövedelemmel rendelkeznek. A biztonsági 
kérdések lényegesek, a pályázat keretén belül három, de lehet, hogy öt térfigyelő kamra 
felszerelésére kerül sor, az egyik a képviselő úr által említett területre. A kamerák elhelyezése 
elég jól le fogja fedni a területet. A helyi lakosokból szervezni kell olyan társaságot, akik 
őrzik és figyelik a térséget. Tudomása szerint már el is indult ez a szerveződés, helyi lakosok 
megfelelő előfeltételekkel részt vesznek, mint polgárőrök a telep közbiztonsági 
ellenőrzésében. Az önkormányzati bérlakások kezelője a városban az Ózdinvest Kft., a 
rendelkezésükre álló erőforrásaik, lehetőségeik szerint időként ellenőrzéseket tartanak a 
bérlakásokban, de ezt nem tudják havi rendszerességgel végezni,  ezért lenne fontos az ott 
élők jelzése, ha észreveszik,  hogy a lakásban nem az eredeti bérlő lakik.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak az előterjesztésről. 
 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2013. (I.24.) határozata 

ÉMOP-3.1.1-12 Szociális célú városrehabilitáció című pályázat előkészítéséről 
 

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

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az ÉMOP-3.1.1-12  
pályázati felhívásra történő „Szociális célú városrehabilitáció megvalósítása Ózd 
Velence telepen és környékén” című  pályázat benyújtásával 400 M Ft pályázati 
összköltség mellett.  
A pályázati támogatás intenzitása 100 %, saját erő biztosítását nem igényli.  

2. A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges előkészítő munkákra – 
akcióterületi terv elkészítésére, engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági engedélyek 
beszerzésére – a 2013. évi költségvetés terhére 3,5 M Ft-ot biztosít előzetesen. 
Amennyiben a benyújtott pályázat támogatásban részesül, az előkészítő munkákra 
fordított fenti összeg a támogatásból elszámolásra kerül. 

3. Ózd Város Önkormányzata, mint pályázó a pályázati kiírásnak megfelelően – a 
támogatás visszafizetésének terhe mellett – vállalja, hogy a projekt befejezésétől 
számított 5 évig a támogatással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a 
pályázatban vállalt szakmai tartalommal változatlanul fenntartja és üzemeltetését 
biztosítja, továbbá a felújított, Önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek szociális 
bérlakásait legalább 10 évig szociális bérlakásként működteti. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza Ózd Város Polgármesterét a pályázat 
benyújtásához és a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok 
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aláírására.  
Felelős: a pályázat előkészítéséért: 

  PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
  dokumentumok aláírásáért:  Polgármester 

 Határidő: 2013. február 15. 
-.-.- 

13.) napirend 

Javaslat a sportszervezetek 2012. évről áthúzódó támogatásának jóváhagyására 
 
Obbágy Csaba előterjesztő elmondja, államháztartáson kívülre adott támogatás 
vonatkozásában január 1-től jogszabályváltozás lépett életbe, a forrás átadása a Képviselő-
testület át nem ruházható hatásköre. Hangsúlyozza az előzetes tervezés jelentőségét, hisz a 
Képviselő-testület általában havonta egy alkalommal ülésezik, így időben jelezni kell a 
támogatási kérelmet. A sportegyesületek bizottság által elfogadott kifizetéseihez szükséges a 
testületi döntés, a 2013. évre áthúzódó utalásokat kapják meg. Az Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
  
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság egyhangúlag 
támogatja az előterjesztést. 
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak. 
 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2013. (I. 24.) határozata 

a sportszervezetek 2012. évről áthúzódó támogatásának jóváhagyásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §  4. pontja, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság 16/2012. (III. 20.) és 76/2012. (XII.18.) határozatainak alapján összeállított 
előterjesztést megtárgyalta,  és az alábbi döntést hozta: 

1. A Képviselő-testület az Ózdi Kézilabda Club számára 2013. első negyedévére vonatkozó 
támogatás kifizetését az alábbi  havi bontásban hagyja jóvá: 

 január  667 ezer Ft 
 február  667 ezer Ft 
 március  667 ezer Ft 
 Összesen:  2.001.000 Ft 
 
2. A Képviselő-testület az Ózdi Football Club számára 2013. első negyedévére vonatkozó 

támogatás kifizetését az alábbi  havi bontásban hagyja jóvá: 
  
 január  667 ezer Ft 
 február  667 ezer Ft 
 március  667 ezer Ft 
 Összesen:  2.001.000 Ft 
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3. A Képviselő-testület az Ózd Városi Sportegyesület számára a 2013. évben az I. negyedévre 
vonatkozóan az alábbi támogatás kifizetését hagyja jóvá:750 ezer Ft 
 
4. A Képviselő-testület az Ózd Városi Férfi Teke Club számára a 2013. évben az I. 
negyedévre vonatkozóan az alábbi támogatás kifizetését hagyja jóvá:  250 ezer Ft 
 
5. A Képviselő-testület az  Ózdi Súlyemelő és Fitness Club számára a 2013. évben az I. 
negyedévre vonatkozóan az   alábbi támogatás kifizetését hagyja jóvá:  345 ezer Ft 
 
6.  A Képviselő-testület a Fiedler Ottó Sportegyesület számára a 2013. évben az I. negyedévre 
vonatkozóan az  alábbi   támogatás kifizetését hagyja jóvá: 275 ezer Ft  
 
7. A Képviselő-testület a Bolyky Tamás Általános Iskola Diáksport Köre számára a 2013. 
évben  az alábbi támogatás kifizetését hagyja jóvá: 
 január   10 ezer Ft 
 
Felelős:    Pénzügyi Osztály Vezetője 
Határidő:  értelemszerűen 

.-.-.- 
 

14.) napirend 
 

Tájékoztató az Ózd Térségi Diáksport Bizottság tevékenységéről 
 
Obbágy Csaba az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke kiemeli, a 2012. év  
rendkívül sikeres volt a diákok versenyeztetése területen. A tájékoztató a kiemelkedő 
eredményeket tartalmazza. Holnap kerül sor Ózd legjobb sportolója kitüntetés átadására. Örül, 
hogy sok fiatal sportolót tudnak díjazni. Kiemelkedő jelentőségű esemény volt a város 
életében 2012-ben a Játékos Sportverseny országos döntőjének a megrendezése. Az Ózd 
Térség Diáksport Bizottság most ünnepelte 25. születésnapját, ezúton gratulál nekik, és 
megköszöni munkájukat.   
 
Fürjes Pál levezető elnök köszönti a Diáksport Bizottság elnökét, Ivády Csabát. Megköszöni 
mindazok munkáját, akik részt vesznek a bizottság tevékenységben, munkájuk fontos a város 
életében, a város jövőjét megalapozó egészséges fiatalok képzése nagy jelentőségű. Kéri a 
Képviselő-testületet a tájékoztatóban foglaltakat vegyék tudomásul.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 

15.) napirend 
Javaslat a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével 

kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

Fazekas Zoltán előterjesztő röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát. 2008-ban Ózd 
Város Önkormányzata három önkormányzattal alapította a Sajó-menti Szakképzés-szervezési 
Társulást. A TISZK elvégezte az akkor vállalt feladatát, pályázatok útján nagyon sok forrást, 
eszközfejlesztést, beszerzést hoztak a szakmunkásképző intézetekbe. Jelentős 
vagyongyarapodás történt az ifjúsági szakképzés terén. 2013. január 1-től az állam vette át 
valamennyi szakképző iskola fenntartását, így az önkormányzatok által fenntartott 
szakképzési társulások okafogyottá váltak, jelen esetben ennek még egy másik oka is volt, 
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Emőd város kilépésével egy főre csökkent a tagság, így tovább a társulás nem működhet. A 
végelszámolás folyamatait intézkedési terv tartalmazza, a felhalmozott vagyon, amely oktatási 
eszközökben, gépekben, berendezésekben található, átadásra kerül a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ tankerületei számára, továbbra is az ifjúsági szakképzést fogják 
szolgálni. A társulás munkaszervezetének tagjai megbízási szerződés keretében fogják 
elvégezni a feladatokat, a még futó képzések, tanfolyamok lebonyolítását a Munkaügyi 
Központtal egyeztetve reményeink szerint a Türr István  Képző és Kutató Intézet fogja 
lebonyolítani. A társulás rendelkezik a kellő pénzeszközzel ahhoz, hogy a befejezéshez 
szükséges feladatokat végrehajtsák.   
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság egyhangúlag 
támogatja az előterjesztést. 
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Boda István a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás alelnöke, röviden tájékoztatja a 
jelenlévőket a megszűnéssel kapcsolatos feladatokról. A Társulás 103 MFt pályázati forrásból 
nyert összeggel gazdálkodott, jelenleg még 15 tanfolyam fut, 190 fővel, köztük van olyan 
fontosságú, mint a Márkushegyi-Farkaslyuki bányászképzés. A munkaszervezet négy 
dolgozója a régi javadalmazásukkal, megbízási szerződés keretében fogják ellátni a 
végelszámolásig szükséges feladatokat. A társulásnak 54 MFt áll rendelkezésére, ebből meg 
lehet oldani a hátralévő feladatokat,  az önkormányzatnak nem kerül plusz forrásba. A társulás 
működése alatt sok fejlesztést támogatott, az egyeztető tárgyalásokból az látszik, hogy a 
Munkaügyi Központ elfogadja a futó tanfolyamok folytatására benyújtott konstrukciót, 
támogatja az elképzelésüket. Véleménye szerint júliusra be tudják fejezni a társulás 
felszámolási munkáit.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak. 
 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján Képviselő-testület 15 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2013.(I. 24.) határozata  

a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével 
kapcsolatos döntések meghozataláról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Sajó-menti 
Szakképzés-szervezési Társulás (a továbbiakban: Társulás) – a Társulási Megállapodás II. 
fejezet 6/b) pontja alapján – 2013. január 1. napján megszűnt. 
 
A Társulás köteles Ózd Város Önkormányzatával, mint egyedüli taggal elszámolni. Az 
elszámolás lebonyolítása, valamint a Társulás, mint önálló jogi személy megszüntetésével 
kapcsolatban a Képviselő-testület a következőket rendeli el: 
 
1. Ózd Város Önkormányzata a Társulással munkaviszonyban álló egy fő munkavállalóval 

és megbízási jogviszonyban álló egy fő megbízottal – akiknek munkaviszonya, illetve 
megbízási jogviszonya a Társulás megszűnése folytán 2013. január 1. napján megszűnt – 
megbízási szerződést köt, a Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok ellátására, a 
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2012. december 31-i állapottal megegyező feltételekkel.  A megbízottak feladata a 
Társulás megszűnésével kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatok elvégzése, így 
különösen: 

 
1.1. lejárt kötelezettségek teljesítése/átutalása a pénzeszközök terhére; 
1.2. elszámolás a Társulás munkavállalóival a munkaviszony megszűnése folytán, a 

jogviszony megszűnése kapcsán felmerülő kötelezettségek teljesítése; 
1.3. a Társulás által kötött szerződések felülvizsgálata, megszüntetése, tárgyalások 

kezdeményezése a szerződő partnerekkel annak érdekében, hogy a 2. pont szerint 
átadásra kerülő felnőttképzésekre az együttműködési megállapodás megkötésre 
kerüljön; 

1.4. a Társulás szakképzési feladat-ellátási célt szolgáló vagyonáról leltár készítése 2013. 
január 1-jei fordulónappal, az állami intézményfenntartó központnak történő 
vagyonkezelésbe adás érdekében;  

1.5. az átadásra kerülő felnőttképzések pénzügyi, adminisztratív feladatainak 
lebonyolítása; 

1.6. az Önkormányzat tulajdonába kerülő ingó és ingatlan vagyontárgyakról vagyonleltár 
készítése 2013. január 1-jei fordulónappal; 

1.7. mérleg, beszámoló, záró bevallások, vagyonleltár elkészítése 2012. december 31-i és 
2013. január 1-jei fordulónapra; 

1.8. pénztár zárása, záróegyenleg átutalása a bankszámlára, majd a 2013. január 31-i 
bankszámla egyenleg átutalása Ózd Város Önkormányzata bankszámlája javára; 

1.9. vagyonátadások előkészítése; 
1.10. a Társulás iratainak átadása; 
1.11. hatóságok felé a Társulás megszűnésének bejelentése, bankszámla megszüntetése, 

stb.  
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződések aláírására. 
 
Felelős: megbízási szerződés aláírásáért Polgármester 
Határidő: döntést követően azonnal 
 

2. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Társulás által 
szervezett, jelenleg folyamatban lévő felnőttképzéseket a Türr István Képző és Kutató 
Intézettel (a továbbiakban: TKKI) kötött együttműködési megállapodás keretei között kell 
folytatni.  

 
2.1. Ennek érdekében tárgyalást kell kezdeményezni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központjával a folyamatban lévő képzések tekintetében, és 
együttműködési megállapodást kell kötni az Önkormányzat, a Munkaügyi Központ és a 
TKKI részvételével a képzések továbbfolytatásáról. Az együttműködési megállapodás 
megkötését követően kell felülvizsgálni a képzésekben résztvevőkkel kötött 
szerződéseket. 
2.2. Ózd Város Önkormányzata megbízási szerződést köt a Társulással munkaviszonyban 
álló 1 fő munkavállalóval és megbízási jogviszonyban álló 1 fő megbízottal – akiknek 
munkaviszonya, illetve megbízási jogviszonya a Társulás megszűnése folytán 2013. 
január 1. napján megszűnt – a folyamatban lévő felnőttképzések további lebonyolítására, a 
képzések befejezéséig terjedő időre, a 2012. december 31-i állapottal megegyező 
feltételekkel. 
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2.3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Munkaügyi Központtal és a 
TKKI-vel szükséges tárgyalások lefolytatására, valamint az együttműködési 
megállapodás, megbízási szerződés, és egyéb okiratok aláírására. 
 
Felelős: tárgyalások lefolytatásáért, együttműködési megállapodás, megbízási 

szerződések, egyéb okiratok aláírásáért Polgármester 
Határidő: döntést követően azonnal 
 

3. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakképzési feladatellátást szolgáló 
vagyont vagyonkezelésbe adja az állami intézményfenntartó központnak mindaddig, amíg 
azok az állami szakképzési feladatellátáshoz szükségesek. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert az állami intézményfenntartó központtal kötendő 
vagyonkezelési szerződés aláírására. 

 
Felelős: Vagyonkezelési szerződés aláírásáért: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 

4. A Társulás vagyonát képező, az állami intézményfenntartó központhoz vagyonkezelésbe 
nem kerülő vagyontárgyak a Társulás megszűnése folytán Ózd Város Önkormányzatának 
tulajdonába kerülnek, melyeket az Önkormányzat könyveiben szerepeltetni kell, és azokat 
a TKKI részére az általa működtetett felnőttképzések lebonyolításához külön 
megállapodás alapján használatba kell adni.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a TKKI-val kötendő megállapodás 
előkészítésével kapcsolatos megbízási szerződés és az előkészítés után a használati 
szerződés aláírására. 

 
Felelős: megbízási és használati szerződés aláírásáért: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
16.) napirend  

Javaslat Fürjes Pál polgármester fizetett szabadságának engedélyezésére 
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke elmondja, a bizottság az 
előterjesztést elfogadásra javasolja. 
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak.  
 
A szavazásban 15 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 15 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2013.(I.24.) határozata 
Fürjes Pál polgármester fizetett szabadsága igénybevételének 

engedélyezéséről 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fürjes Pál polgármesternek  
 

2013. január 18. és 21. napján 2 nap, 
2013. január 28-31. között 4 nap, 

2013. február 22. és 25-26. napján 3 nap, 
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összesen 8 nap 2012. évi, illetve 1 nap 2013. évi fizetett szabadság igénybevételét 
engedélyezi. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
 

17.) napirend 
Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 

 
Fürjes Pál polgármester, mivel hivatalos elfoglaltsága miatt távozik az ülésről, átadja az ülés 
vezetését Fazekas Zoltán alpolgármesternek.  
 
Fazekas Zoltán levezető elnök kéri Márton Ferenc képviselőt, tegye meg hozzászólását. 
 
Márton Ferenc képviselő elmondja, mint ismeretes Kanada megváltoztatta bevándorlási és 
menekültügyi törvényeit, emiatt magyarországi illetőségű állampolgárokat is irányítanak 
vissza. Érdeklődik arról, hogy Ózd viszonylatában mennyi visszatelepülőre lehet számítani, 
illetve elhelyezésük hogyan fog történni. Ezt Berki Lajostól a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökétől szerette volna megkérdezni, de nincs itt, a helyette megjelenő Váradi 
József  már távozott az ülésről.  
 
Fazekas Zoltán levezető elnök elmondja, a nemzetiségi önkormányzat elnöke hivatalos ügy 
miatt van távol az ülésről. A kitelepülők, amikor elmentek az országból, nem jelentették be 
sem az önkormányzat, sem a nemzetiségi önkormányzat számára, hogy elmennek, a 
visszaérkezésükről sem rendelkeznek semmilyen információval. Az tudott, hogy vannak roma 
származású emberek, akik kimentek Kanadába és ott becsületesen dolgoznak, helyt állnak.  
Vannak azonban olyanok is, akik eleve olyan szándékkal mentek, hogy ott segélyekből 
éljenek meg. A kanadai kormány néhány héten belül visszatoloncolja az ott élésre nem 
alkalmas egyéneket, szó sincs arról, hogy ezek Ózdra telepednek, azt azonban nem lehet 
megakadályozni, hogy aki Ózdról ment el, az ide is jöjjön vissza, a szabad költözés joga 
mindenkit megillet. Ózdon azonban mindenki csak a saját képességei, hozzáállása szerint tud 
majd érvényesülni.  
 
Márton Ferenc képviselő felolvassa azt a levelet, amit a szakmunkásképző intézet 
helyzetével kapcsolatban kapott egy pedagógustól.  
 
„Tisztelt Polgármester úr! 
 
Nyugdíjas pedagógusként több évtizedet dolgoztam az egykori Gábor Áron Szakképző 
Iskolában, mégsem merem vállalni a nevem, amikor ezeket a sorokat írom. A hatalom erejétől 
újra tartani kell. Ugyanakkor nem lehet tovább hallgatni arról a közömbösségről, melyet ön 
tanúsít a város legnagyobb középiskolájából korábban jelzett problémákkal szemben. Nem 
lehet elmenni több, az elmúlt időszakban történt esemény mellett. Például: 2012. december 
elején szó szerint vér folyt egy iskolai összetűzéskor, mely igen súlyos esetnek számít! 
Tudomásom szerint az esetet a legutóbbi képviselő testületi ülésen jelezték Önnek, és Ön azt 
nyilatkozta, hogy az ügyben megtörtént a szükséges intézkedés. Sajnos ez nem igaz!!! Az 
iskola rendjét, nyugalmát nem segítik városőrök, így az eset bármikor megismétlődhet! 
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Már más község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselői is jártak az iskolában, 
hiszen nem csupán az elkövetők, az áldozatok is roma gyerekek voltak. Az eset miatt több 
helybeli család féltette iskolába járatni gyermekét, egy másik község őket fenyegető tanulói 
miatt. 
Kérdezem Önt: Berki Lajos úr és Önök miért nem érdeklődtek, hogy mi is történt valójában? 
Nem fontos Önöknek, mint felelős városvezetőknek, hogy a városháza épületétől néhány száz 
méterre ilyen dolgok történnek? Majd akkor reagálnak rá, ha még súlyosabb sérülés lesz, 
vagy ha végre az országos médiához fordulnak az iskolába járó tanulók, szülők esetleg 
dolgozók? Abban az esetben azonban, ha a város Polgármestere, vezetése nem segít a 
normális, biztonságos "iskolai viszonyok" megteremtésében, előbb-utóbb meg kell tennie 
valakinek, hátha akkor történik valami. Most úgy tűnik, mintha ez a fontos, nagy létszámú, 
sok tanulót foglalkoztató iskola nem is létezne az Önök, a város vezetése számára. Pedig az 
ide járó tanulók zömmel Ózd és a térség családjainak gyermekei! 
Tisztelt Polgármester úr! Ha jól értesültem, Önnek már korábban többször jelezték, hogy 
segítségre lenne szükség az iskola rossz műszaki állapota miatt is több területen. Ön a múlt 
nyáron ígéretet tett legalább egy műszaki bejárásra ez ügyben. Ebből sem lett semmi, 
miközben az épület a 60-as évek vége óta semmilyen jelentős felújításon nem ment keresztül, 
tornaterme, folyosói beáznak, a vakolat hullik, balesetveszélyes. Akkor tényleg hittek Önnek 
és reméltek, de hiába! A segítség helyett lerázó szándékú üres ígéreteket kaptak. Remélem, 
kollégáim nem hagyják annyiban a dolgot, és ha szükséges, a médián keresztül mernek kérni 
segítséget a bajok orvoslására! Egyszer az egyik internetes hírportálon keresztül már mertük 
leírni az igazat. Én azonban velük együtt abban bízom, hogy ez a közömbösség megváltozik, 
és ez a több, mint százhúsz éves iskola segítséget kap a város illetékeseitől, illetve a 
városőrségtől a működéséhez.” 
 
Fazekas Zoltán levezető elnök furcsának tartja, hogy a polgármesternek írt levél a 
képviselőhöz került és nem a címzetthez. A szakképző iskola nem önkormányzati, hanem 
állami fenntartású, az iskola belügyeibe az önkormányzat nem tud beavatkozni. 
Természetesen a problémákat, gondokat ismerik, a saját szerény lehetőségeik szerint 
igyekeznek annak megoldásában részt venni. Városőröket alkalmaztak és szándékukban áll 
alkalmazni is, amennyiben a városőrök közfoglalkoztatására lehetőséget kapnak. A rendőrség 
folyamatosan jelen van az iskolában, minden esetet kivizsgál és a megfelelő szankciókat 
meghozza. Kéri, a jelzéseiket ezután is tegyék meg, hisz így tudnak reagálni, intézkedni 
azokra. 
 
Márton Ferenc képviselő következő hozzászólása autóbusz üggyel foglalkozik. A napirend 
előtti felszólalásnál nem volt módja reagálni. A tömegközlekedés mindenhol a világon 
szubvencionált, bevétel kiegészítést kap az államtól, vagy a fenntartótól, elvárni tőle, hogy  
önfenntartó legyen, nem lehet. A magyar állam is szubvencionál tömegközlekedést, hisz a 
BKV-nak hatalmas állami pénzeket ad, máshova viszont nem. Kéri a városvezetést, hogy az 
ózdi országgyűlési képviselőn keresztül igényeljenek állami forrásokat arra, hogy a 
menetrendet a korábbi állapotnak megfelelően helyre lehessen állítani. Ezzel kapcsolatban 
olyan méretű lakossági összefogás keletkezett, amire régen nem volt példa Ózdon, 3000-nél 
több aláírás gyűlt össze. Személy szerint kezdeményezett közmeghallgatást az ügyben, de ez 
nem történt meg, sőt a Borsod Volánnal kötött szerződésben emlegetett lakossági fórumokat 
sem tartották meg. A lakosság részéről nagy számban vesznek részt a jelen ülésen, 
indítványozza, hallgassák meg a szószólójukat.  
 
Fazekas Zoltán levezető elnök az állami szubvenció ügyével kapcsolatban kifejti, a világon 
sok helyen nincs állami támogatás a tömegközlekedésre, Magyarországon sem. Az 
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országgyűlési képviselő figyelmét már jóval korábban, az ősz folyamán felhívták arra, hogy 
mindenképpen szükséges az állami támogatás. Igaz az a megállapítása a képviselőnek, hogy a 
BKV valamilyen oknál fogva állami támogatást kap. A vidéki önkormányzatok összefogása 
megtörtént annak érdekében, hogy kiegészítésre kerüljön a helyi közlekedés a nagy 
városokban. Ehhez a mozgalomhoz Ózd is csatlakozott, minden lehetőséget megragadnak a 
probléma rendezése érdekében. Sok kritika, jogos észrevétel, módosítás érkezett a menetrend 
korrekciójához, a polgármester úrhoz benyújtott lakossági petícióban konkrét menetrendi 
változtatások kerültek megfogalmazásra. Méltányolva képviselő úr indítványát, és a kialakult 
helyzet indokolja, hogy meghallgassák a lakosság véleményét, ezért kéri a lakossági 
szószólót, tegye meg hozzászólását. 
 
Barta Eszter végzős közgazdász hallgató, elmondja, ózdi lakosként szükségét érzi kiállni az 
ózdi emberek érdekeiért. Köszöni, hogy áttekintették a beadott javaslatokat, látható, hogy 
folyamatban van a megoldás keresése. Bíznak abban, hogy ez a tendencia a jövőben is 
folytatódni fog. Igyekeznek, hogy javaslataik ne legyenek támadó szándékúak, mindenféle 
politikai nézettől mentesek legyenek, hisz a közszolgáltatás, a tömegközlekedés ügye nem 
lehet politikai kérdés.  Kiemeli, a tömegközlekedés megszüntetésének előre nem látható 
hatásai is lehetnek, mert pl. ha egy dolgozó szülő nem tudja összehangolni, hogy gyermekét 
időben elvigye iskolába, óvodába, és folyamatosan késni fog a munkahelyéről, akkor a 
munkáltatója előbb utóbb megelégeli ezt és elbocsátja. Ha a munkanélküliség felerősödik, 
akkor még több munkanélküli segélyt, támogatást kell adni. A tömegközlekedés 
megszüntetése fel sem szabad, hogy merüljön, hisz nagyobb kárt okozhatnak vele, nagyobb 
lenne a kihatása, mint 60-70 M Ft. Hosszabb távon kell gondolkozni. Kéri a városvezetést, 
működjenek együtt a lakosokkal, keressenek megoldást arra, hogy használhatóbb menetrendet 
tudjanak kialakítani.  Példaként említ egy rossz menetrendi változást, ami a Kórház és 
Szentsimon vonalon  található, ez a 12, 2 és a Szentsimoni busz, melyek használhatatlanok, 
hisz lehetetlen időpontokban indulnak, a csatlakozás nem biztosított, ahelyett, hogy a vonalon 
egy busz közlekedne többször, most  három busz megy, mely egyike sem megfelelő. Minél 
előbb szükséges megoldást találni a menetrend módosítására, mert az elégedetlenség a 
lakosság részéről nagy. Megköszöni a lehetőséget, hogy elmondhatta a lakosság véleményét. 
 
Fazekas Zoltán levezető elnök megköszöni a hozzászólást, a konstruktív együttműködést. 
Sok esetben elhangzott, hogy ősszel kényszerhelyzetben voltak, hisz egyetlen pályázó 
jelentkezett, bíznak azonban abban, hogy a költségvetés megtervezésekor olyan pozícióba 
tudnak kerülni, hogy egyrészt a menetrendi korrekciókat minél előbb, a teljes megoldást pedig 
az új szerződés megkötése után rendezni tudják. Szeretné, ha a lakosság észrevételeikkel, 
javaslataikkal ezután is megkeresné a városvezetést, az Eseti Bizottságot, hisz közös érdek, 
hogy mindenki számára elfogadható megoldás szülessen, amely megnyugtatóan rendezi a 
helyi tömegközlekedés problémáját.  
Mivel több kérdés észrevétel nem hangzott el, az ülést bezárja.  
 

K. m. f. 
 
 

 
 
 Dr. Almási Csaba        Fürjes Pál 
                 jegyző       polgármester 


