
Jegyzőkönyv 
 

Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 28-án a Városháza 
tanácskozótermében megtartott testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: 
Fürjes Pál,  Dr. Bélteczki János, Boda István, Csutor László, Galanics Ferenc, Kisgergely András, 
Dr. Kósné Dargai Rita, Dr. Lengyel Elemér, Márton Ferenc, Dr. Mészáros Miklós, Obbágy Csaba, 
Tartó Lajos, Tóth Pál, Vitális István képviselők  
 
Távol van: Turiné Orosz Margit képviselő 
 
Jelen van továbbá: 
Riz Gábor   országgyűlési képviselő 
Dr. Almási Csaba   jegyző 
Énekesné Dr. Kótka Andrea jogtanácsos 
Berki Lajos Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
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 
Tengely András    Ózdinvest Kft. ügyvezetője 
Kovács Gergely Ózdszolg Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Halász Sándor Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 
H. Tóth Ildikó Ózdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség 

képviseletében   
Pap Béláné     jegyzőkönyvvezető (1-12. napirendig) 
Martisné Víg Zsuzsanna   jegyzőkönyvvezető (13-24. napirendig) 
 
Napirendi javaslat:  
 
1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…(…) önkormányzati rendelete az 

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

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

köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 
31/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról     
Előterjesztő: Polgármester  

 
3.) Javaslat az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítására 
Előterjesztő: Jegyző 
 



 
 
4.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló, haszonbérlet útján hasznosított földterületek 

bérleti díjának megállapítására 
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke  
 

5.) Javaslat az Ózd, Gyár út 2. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozataláról 
szóló 118/2013. (IV.24.) határozat módosítására   
Előterjesztő:  Polgármester 

 
6.) Javaslat államháztartáson kívüli szervezetek támogatásának jóváhagyására 

Előterjesztő: Polgármester 
 
7.) Javaslat Ózd Város Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására  

Előterjesztő:  Polgármester 
 

8.) Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyására      
Előterjesztő: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője  

 
9.) Javaslat a közkifolyókkal kapcsolatos döntések meghozatalára    

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
 

10.) Javaslat az Ózd, Újtelep 5/B. sz. alatti 5199/A/3 és az 5199/A/4 hrsz-ú ingatlanok cseréjére 
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

 
11.) Javaslat a 2013/2014-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának, valamint a 

maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére  
Előterjesztő:  Alpolgármester  
 

12.) Javaslat köznevelési intézményvezetői megbízások véleményezésére 
Előterjesztő: Alpolgármester 
 

13.) Javaslat az ÓHG Kft. részére nyújtott tagi kölcsönnel kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Polgármester 
 

14.) Javaslat kulturális célokra történő támogatás jóváhagyására  
Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

 
15.) Javaslat a sporttartalék keretből történő támogatás jóváhagyására  

Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
 
16.) Tájékoztató az Almási Balogh Pál Nonprofit Kft. működéséről  

Előterjesztő:  Almási Balogh Pál Nonprofit Kft. cégvezetője 
 

17.) Tájékoztató az Ózdi Távhő Kft. 2013. július 1-től hatályba lépő Üzletszabályzatáról 
Előterjesztő:  Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 

 



 
 
18.) Tájékoztató az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 2012. évi 

tevékenységéről      
Előterjesztő:  Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány  
  Kuratóriumának elnöke 

 
19.) Tájékoztató a térség – kiemelten Ózd város – 2012. évi munkaerő-piaci helyzetéről, továbbá 

a foglalkoztatási eszközrendszerekről   
Előterjesztő:  BAZ Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltségének vezetője 
 
20.) Tájékoztató a lakáscélú, illetve nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és 

üzemeltetésének 2012. évi tapasztalatairól 
Előterjesztő:  ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője  
 

21.) Tájékoztató az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről 
Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
 

22.) Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 
Előterjesztő:  Polgármester 

 
23.) Tájékoztató a 2013. április 24-i ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről  

Összeállította: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 
 
24.) Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 
 
Fürjes Pál levezető elnök köszönti a megjelenteket. Kéri a jelenlévőket, hogy kapcsolják be a 
szavazógépet és kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat. Megállapítja, hogy Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mivel 14 képviselő jelen van. Ismerteti, 
napirend előtt Riz Gábor országgyűlési képviselő kíván szólni.   
 
Riz Gábor országgyűlési képviselő elmondja, olyan ügyben kért hozzászólást, mely az utóbbi 
időben a város közvéleményét foglalkoztatja. Azon fejlesztések egyes elemei, amelyek elindultak 
a volt Törzsgyár területén, a város polgáraiban ellenérzést keltettek. A város vezetése a ciklus 
kezdetén elkészített egy tervet, amelyet a Képviselő-testület jóváhagyott, a város lakossága pedig  
számtalan fórumon megismerhetett, véleményt nyilváníthatott vele kapcsolatban. A terv olyan 
fejlesztéseket irányoz elő, amely minden olyan területet érint, amely a város szempontjából fontos 
lehet. Többek között a társadalom szerkezetét, a helyi gazdaság azon pontjait, amivel a 
foglalkoztatás bővítése, az  infrastruktúra fejlesztése megvalósulhat. A város vezetése felelősséget 
érez azért, hogy a város élhető város maradjon, a maradék erények megőrzése mentén tudjon jövő 
képet vázolni az itt élőknek. Az itt élők között kiemelné azokat a fiatalokat, akik ma sajnos 
elhagyják a várost egy boldogabb élet reményében. Hosszú távon ez nem tartható, mert a város 
elöregszik, és kiürül, hiányozni fog belőle az életerő. Ezért volt lényeges a terv elkészítése. Hosszú 
távon az sem fenntartható, hogy a város egyik legértékesebb szíve, a Törzsgyár, ahol a szülők, 
nagyszülők dolgoztak, elenyésszen. A valaha lüktető gyár helyén ma csak üresség, romhalmaz 
található, kivéve egy-két kisvállalkozást, amely a régi dolgozói létszámot meg sem közelíti. Ez a 
terület nem maradhat lakatlan, mivel ipari terület, olyan tevékenységet kell hogy befogadjon, amely 



 
 
ehhez közeli, és olyan tevékenységet, ahol nagy létszámban azok vannak foglalkoztatva akik 
elmentek a városból, tehát a fiatalok. A Kultúrgyár programcsoport részeként a terület új értelmet 
kap a jövőben. A Kormány több körben döntött arról, hogy pénzügyi támogatásban részesíti azon  
projekteket, amelyek ezt a területet érintik. A város vezetése elkészített egy újságrészt, ahol 
részletesen bemutatja azokat a fejlesztéseket, amelyeket a Rombauer terv keretében elképzelt.  A 
múltról sem feledkezik meg a terv, hiszen a létrejövő skanzen megmutatja mindazt, ami a kohászat 
őskorától a korszerű acélgyártásig megmutatható. Egy olyan központ alakul, amely a kohászat 
teljes történetét feldolgozza, mindenki megtalálja azt az élményt, amiért érdemes lesz ide jönni. Az 
erőmű épületében olyan tudástartalom fog beköltözni, amely középiskolát, egyetemet végzettek 
számára kínál munkalehetőséget, olyanok számára, akik a digitalizálás, a történelem, a pedagógia 
területén szereztek korábban szakmai tudást és gyakorlatot. Jelen pillanatban a terveken túl a fizikai 
megvalósulás folyamata előtt állnak, reményei szerint 2014. december 31-ig valós munkahely 
formájában a projekt megvalósul. Sokan vannak, akik ezt a programot magukénak tudják. Van 
azonban egy olyan programeleme a fejlesztésnek, ami vitát váltott ki a városban. A város vezetése 
zárt ülés keretében döntött arról, hogy a gyárterület egy részébe olyan fejlesztés költözzön, ami 
nemzeti kiemeltként, Nemzetiségi Roma Kulturális és Módszertani Központ nevet viselő és 
feladatot ellátó intézmény lesz. Ez nem azt jelenti, hogy ide fognak települni romák százai, hanem 
azt, hogy az intézményben oktatási és kulturális tartalmakat gyűjtenek, rendszereznek, az 
informatika segítségével a nagyvilág elé tárják a nemzetiségi  kulturális eredményeket, termékeket. 
Ez is magasan kvalifikált embereket, fiatalokat vár munkahelyként. Érti azt a politikai szándékot, 
amely igyekszik tőkét kovácsolni abból, hogy a reménytelenség, mélyszegénység szinonimájával 
jelenik meg, azt viszont nem érti, hogy közben nem tárják fel a város polgárai számára mindazt, 
ami az intézmény és a tényleges funkciója mögött van. A város vezetésének kötelessége volt az 
újságot elkészíteni, a televízió keretében a város lakosságát felvilágosítani az igazságról. A város 
polgárai részt vettek egy olyan aláírás gyűjtésben, ahol a gyűjtők nem mondták el minden részletét 
az aláírás céljának, csak annyit közöltek, hogy ha nem akarja, hogy romák költözzenek a városba, 
akkor írják alá. Megtévesztették, becsapták azokat, akik az ívet úgy írták alá, hogy nem kaptak 
felvilágosítást a program valós tartalmáról.  Ez a program nem jelenti azt, hogy a városba romák 
települnek be, viszont jelenti a foglalkoztatást, az európai figyelmet, hisz az oktatási központ 
UNESCO tagintézménnyé válik, fontos nemzeti feladatokat fog ellátni. A város polgárainak 
legszentebb lehetősége és felelőssége, hogy népszavazás keretében véleményt nyilvánítson. 
Mindenki a valós információk birtokában eldönti azt, hogy számára, a jövő szempontjából egy 
ilyen kérdés mennyire fontos. Reméli a város polgárai bölcsek és tudják azt, hogy mit fog jelenteni 
Ózdnak ez a fejlesztés. Azt, hogy egyesek az interneten rémhíreket terjesztenek, az már az ő 
személyes felelősségük. Véleménye szerint, ha a város lakossága megismeri a program minden 
valós részletétét, tudni fogják, hogy mi fontos számukra, a város fejlődése számára. Mi kínálunk 
egy olyan programcsomagot, amely hosszú távra meghatározhatja a város jövőjét, a fiatalok 
jövőjét. Az interneten megjelenő hírkeltéssel kapcsolatban egy példát említ, amely hűen tükrözi a 
városi politikai kultúra jelen állását. Névvel jelent meg az interneten, június 8-i dátummal, a Jobbik 
volt képviselőjétől, akit a pártja kizárt, egy információ, miszerint a jászkarajenői Balogh Tészta Zrt 
20 M Ft értékben adományozott tésztát az ózdi önkormányzatnak. A hírrel nincs is baja, viszont 
elindít egy rémhírt, felteszi kérdésként, hogy a Tesco gazdaságos tészta mögött vajon miféle mutyi 
van, kik állhatnak mögötte, hogy az esetleges értékkülönbséget hogyan fogják egymás között 
szétosztani. Azért említette ezt meg, mert Ő is érintett volt a cikkben, ami úgy fogalmazott: Márton 
Ferenc tollából, „KUSS, nyilatkozta lapunknak Riz Gábor parlamenti képviselő, a megyei 
közgyűlés alelnöke.” Akik ismerik, tudják, hogy a politikai kultúrájához nem tartozik a KUSS szó, 
Márton Ferencnek pedig nincs semmilyen lapja. Az az ember nyilatkozik róla, aki felkereste a 



 
 
pártirodában és felajánlotta, hogy mint közíró szívesen ír nekik is. Reméli, az emberek el fogják 
dönteni, hogy mi az igazság, és kik azok, akik a rémhíreket kreálják. Köszöni a figyelmet.  
 
Riz Gábor országgyűlési képviselő távozik az ülésteremből.  
 
Fürjes Pál levezető elnök megköszöni a hozzászólást, Riz Gábor korábban jelezte, hogy 
hozzászólása után távozni fog az ülésről.  
A napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a „Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok” 
napirend keretében Márton Ferenc két témában jelezte hozzászólási szándékát. 
Kisgergely András képviselő ügyrendben kért szót, megadja a szót neki, de felhívja figyelmét, 
hogy ügyrendi kérdésben szóljon.  
 
Kisgergely András képviselő elmondja, ő normál hozzászólás keretében szeretett volna szólni, 
kérdezi, miért nem válaszolhatott Riz Gábor hozzászólására, ahol személy szerint is meg volt 
szólítva? Ha ezt nem tehette meg, akkor talál más módot a válaszadásra. 
 
Fürjes Pál levezető elnök hangsúlyozza, ügyrendben adta meg a szót Kisgergely Andrásnak, ez a 
hozzászólás nem ügyrendi.  
A napirendi pontokkal kapcsolatban a következő javaslatot teszi: 
- A meghívóban szereplő 2.) napirend „Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./….(….) önkormányzati rendelete a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal 
összefüggő tevékenységről szóló 31/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról” c. 
előterjesztés, illetve a 13.) napirendként szereplő „Javaslat az ÓHG Kft. részére nyújtott tagi 
kölcsönnel kapcsolatos döntések meghozatalára” c. előterjesztés 
levételre kerül. 

- 2/a.) napirendként a „Javaslat a Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztására”, 2/b.) 
napirendként a „Javaslat ÁROP program keretében a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok 
erősítése” című pályázaton történő önkormányzati részvételre”, míg 2/c.) napirendként a 
„Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 
részére önkormányzati tulajdonú eszközök üzemeltetésbe adásával kapcsolatos döntések 
meghozatalára” c. előterjesztés kerül felvételre. 

- A meghívóban szereplő 11.) napirend „Javaslat a 2013/2014-es nevelési évben indítható óvodai 
csoportok számának, valamint a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére” c. 
előterjesztés 11/a.) napirendként kerül megtárgyalásra, míg 11/b.) napirendként a „Javaslat 
Alapító okiratok záradékainak kijavítására” c. előterjesztés kerül felvételre. 

- 13.) napirendként a „Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő ÉMÁSZ Nyrt. részvények 
értékesítésére” c. előterjesztés kerül felvételre. 

- a 12.) napirend „Javaslat köznevelési intézményvezetői megbízások véleményezésére” c. 
előterjesztés az érintett személyek kérésére zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra.  

- A 16.) napirendként szereplő „Tájékoztató az Almási Balogh Pál Nonprofit Kft. működéséről” 
c. előterjesztés előterjesztője jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, ezért a tájékoztató 
megtárgyalását kérte elhalasztani, ezért ez a napirend levételre kerül. 

Kéri, az elhangzott módosításokkal együtt szavazzanak a napirendről.  
 
 
 
 



 
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen, 1 nem 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el.  
 
Napirend:  
 
1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…(…) önkormányzati rendelete az 

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

 
2/a.) Javaslat a Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztására    

Előterjesztő: dr. Almási Csaba jegyző HVI vezető 
 
2/b.) Javaslat ÁROP program keretében a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” 

című pályázaton történő önkormányzati részvételre 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
2/c.) Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 

részére önkormányzati tulajdonú eszközök üzemeltetésbe adásával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 

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

módosítására 
Előterjesztő: Jegyző 
 

4.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló, haszonbérlet útján hasznosított földterületek 
bérleti díjának megállapítására 
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke  
 

5.) Javaslat az Ózd, Gyár út 2. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozataláról 
szóló 118/2013. (IV.24.) határozat módosítására   
Előterjesztő:  Polgármester 

 
6.) Javaslat államháztartáson kívüli szervezetek támogatásának jóváhagyására 

Előterjesztő: Polgármester 
 
7.) Javaslat Ózd Város Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására  

Előterjesztő:  Polgármester 
 

8.) Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyására      
Előterjesztő: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője  

 
9.) Javaslat a közkifolyókkal kapcsolatos döntések meghozatalára    
 



 
 
10.) Javaslat az Ózd, Újtelep 5/B. sz. alatti 5199/A/3 és az 5199/A/4 hrsz-ú ingatlanok cseréjére 

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
 
11/a.) Javaslat a 2013/2014-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának, valamint a 

maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére  
Előterjesztő:  Alpolgármester  

 
11/b.) Javaslat Alapító okiratok záradékainak kijavítására 
 Előterjesztő: Alpolgármester 

 
12.) Javaslat köznevelési intézményvezetői megbízások véleményezésére 

Előterjesztő: Alpolgármester 
 

13.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő ÉMÁSZ Nyrt. részvények értékesítésére 
Előterjesztő: Polgármester 
 

14.) Javaslat kulturális célokra történő támogatás jóváhagyására  
Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

 
15.) Javaslat a sporttartalék keretből történő támogatás jóváhagyására  

Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
 

16.) Tájékoztató az Ózdi Távhő Kft. 2013. július 1-től hatályba lépő Üzletszabályzatáról 
Előterjesztő:  Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 

 
17.) Tájékoztató az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 2012. évi 

tevékenységéről      
Előterjesztő:  Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány  
  Kuratóriumának elnöke 

 
18.) Tájékoztató a térség – kiemelten Ózd város – 2012. évi munkaerő-piaci helyzetéről, továbbá 

a foglalkoztatási eszközrendszerekről   
Előterjesztő:  BAZ Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltségének vezetője 
 
19.) Tájékoztató a lakáscélú, illetve nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és 

üzemeltetésének 2012. évi tapasztalatairól 
Előterjesztő:  ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője  
 

20.) Tájékoztató az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről 
Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
 

21.) Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 
Előterjesztő:  Polgármester 

 
 



 
 
22.) Tájékoztató a 2013. április 24-i ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről  

Összeállította: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 
 
23.) Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 
 
Az előterjesztéseket a zárt ülés kivételével a mellékelt CD tartalmazza. 
 
Márton Ferenc képviselő ügyrendben kér szót.  Már a napirendről szóló szavazás előtt megnyomta 
a gombot, mert a napirenddel kapcsolatban szeretett volna szólni. A Képviselő-testület 2013. évi 
munkatervében júniusban ehhez a testületi üléshez kapcsolódóan közmeghallgatás található. Az 
utóbbi időben többször is szólt arról, hogy a népszavazás témájában tartsanak lakossági fórumot, 
amire azt a választ kapta, hogy lesz majd  közmeghallgatás. Most pedig amikor aktuális lenne, még 
sincs.  
 
Fürjes Pál levezető elnök elmondja, az éves ütemtervtől nem tértek el, júliusi ülés keretében van 
betervezve a közmeghallgatás, ami meg fog történni.  
 

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

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

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Vitális István előterjesztő elmondja, a rendelet módosítás a hatóságok által történt észrevételeket, 
nevezetesen a bérlők pontos körét, illetve technikai módosításokat tartalmaz. Ármódosítás nincs a 
rendeletben. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökeként ismerteti, hogy a bizottság elfogadásra 
javasolja az előterjesztést. 
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság  elnöke ismerteti, a bizottság elfogadásra 
javasolja a rendelet-módosítást.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a rendeletről.  
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett megalkotja az alábbi rendeletet:  

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

16/2013. (VII.02.) önkormányzati rendelete 
 az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és  helyiségek, az ezekhez tartozó területek 
bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló 19/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) 
bekezdésében és a 36. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1)  
 
 



 
 
bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Ózd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.27.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklete 1.2.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, valamint a 2. melléklet 2.3.19. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 

1. § 
 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és 
helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló 19/2004. 
(IV.15) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (3) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 
„(3) A Rendeletet a 25 M Ft forgalmi értéket meg nem haladó lakás és nem lakás céljára szolgáló 
– vagyonkezelésbe nem adott – helyiségek bérbeadására kell alkalmazni. A 25 M Ft forgalmi 
értéket meghaladó vagyontárgyak bérbeadása esetén Ózd Város Önkormányzata Képviselő-
testületének az Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb 
szabályairól szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendeletét kell alkalmazni.” 

 
2. § 

 
A Rendelet 44. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„44. § 
 
(1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő 1994. január 1. előtt keletkezett, kiutalással létrejött 
bérleti jogviszonyok, valamint szociális alapon bérbevett bérlakások bérleti díja: 

a)  összkomfortos lakás esetén: 198,- Ft/hó/m2 
b) komfortos lakás esetén: 170,- Ft/hó/m2 
c)  félkomfortos lakás esetén: 88,- Ft/hó/m2 
d)  komfort nélküli lakás esetén: 55,- Ft/hó/m2 

 
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt összegek alaplakbérnek minősülnek, amelyek nem tartalmazzák 
a felmerülő különszolgáltatások díjait.” 
 

3. § 
 
A Rendelet 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„45. § 
 
(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő pályázati eljárással, szolgálati lakásként, illetve bérlő-
kiválasztási jog alapján bérbe adott lakások bérleti díja: 

a) összkomfortos lakás esetén: 326,- Ft/hó/m2 
b) komfortos lakás esetén: 280,- Ft/hó/m2 
c) félkomfortos lakás esetén: 143,- Ft/hó/m2 
d) komfort nélküli lakás esetén:   90,- Ft/hó/m2 



 
 
 
(2) A Széchenyi terv Lakásprogramja keretében létesített, pályázati eljárás útján bérbe adott, 

költségalapon meghatározott lakbérű lakások bérleti díja: 
Ózd, 48-as út 5-7. szám:  426,- Ft/hó/m2 
Ózd, Bartók Béla út 2. szám:  439,- Ft/hó/m2 
Az önkormányzat a megállapított lakbér nagyságát minden évben úgy módosítja, hogy annak 
értékállósága biztosított legyen. 

 
(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt összegek nem tartalmazzák a felmerülő 
különszolgáltatások díjait.” 
 

4. § 
 
A Rendelet 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„46. § 

 
(1) A külön szolgáltatásokat és azok díjait a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
 
(2) A lakbéreket és a különszolgáltatások díját a Képviselő-testület minden év december 15-ig 
felülvizsgálhatja és módosíthatja. 
 
(3) A bérlő köteles a lakbért és a külön szolgáltatások díját előre, minden hónap 15-ig egy 
összegben megfizetni a bérbeadó részére.” 
 

5. § 
 
A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép 
 

6. § 
 

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

1. melléklet a 16/2013. (VII.02.) önkormányzati rendelethez 
 

„1. melléklet a 19/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelethez 
 

Az önkormányzati bérlakások különszolgáltatásai és azok díjai: 
 

1. Beépített bútorhasználat: 
1.1.beépített szekrény db/hó    58,- Ft 



 
 

1.2.konyhaszekrény db/hó: 
1.2.1. 3 részes      76,- Ft 
1.2.2. 2 részes (mosogatóval)    58,- Ft 

2. Levelesláda használat Ft/lakás/hó      38,- Ft 
3. Kaputelefon díja Ft/lakás/hó       58,- Ft 
4. Elektromos zár díja Ft/lakás/hó      58,- Ft 
5. Víz- és csatornadíj felosztásának díja Ft/lakás/hó  233,- Ft 
6. Közös tulajdonú részek takarítása Ft/lakás/hó *          1.500,- Ft 

* kizárólagos önkormányzati tulajdonú épületek esetén 
 

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

 
8. Szennyvízcsatornába be nem kötött bérleményekben keletkező szennyvíz és folyékony 

kommunális hulladék elszállításáról a bérlő saját költségén köteles gondoskodni. 
 

9. A bérbeadó által kezelt épületekben lévő lakások üzemeltetési költsége az előző évi 
költségekből kerül meghatározásra, mely a lakbéren felül kerül kiszámlázásra.  
 

10. A bekötési fővízmérő és az alvízmérők által mért fogyasztás különbségéből eredő vízdíj 
különbözet felosztása: 
 

10.1. Azoknál az épületeknél, ahol valamennyi lakás rendelkezik hitelesített 
alvízmérő órával és érvényes szolgáltatási szerződéssel, ott a vízdíj különbözet 
a fogyasztás arányában kerül felosztásra. 

 
10.2. Azoknál az épületeknél, ahol nem rendelkezik minden lakás hitelesített 

alvízmérő órával vagy érvényes szolgáltatási szerződéssel, ott a vízdíj 
különbözet létszámarányosan kerül felosztásra. Az alvízmérő órák előírt 
időszakonkénti hitelesítése a bérlő kötelessége.  

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

kéményseprési díj m2 arányos részét megfizetni.  
 

12. Az épülettel, lakással, valamint a közös használatra szolgáló helyiségekkel és területtel 
összefüggő – lakbéren kívüli – egyéb kötelezettségek teljesítését felek szerződésben 
rögzítik. 

 
-.-.- 

2/a.) napirend 
Javaslat a Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztására  

 
Dr. Almási Csaba előterjesztő ismerteti, a Helyi Választási Bizottság póttagja Dr. Görzsöny 
Adrienn Enikő bejelentette lemondását, ezért szükségessé vált új póttag megválasztása.  Javaslata 



 
 
az új póttagra Tamasikné Dr. Török Valéria, akit köszönt az ülésteremben. Kéri a Képviselő-
testületet, hogy személyét válassza meg a Helyi Választási Bizottság póttagjának. 
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke elmondja, a bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak.  
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza. 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
164/2013. (VI. 28.) határozata 

a Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztásáról 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ózd városban a Helyi Választási Bizottság 
póttagjának 

 

Tamasikné dr. Török Valéria    Ózd, Bibó I. út 5/B. 2/6. sz. alatti lakost 

megválasztja. 

 

Felelős: jegyző, HVI vezető 

Határidő: értelemszerű 
-.-.- 

 
Tamasikné dr. Török Valéria leteszi az esküt. 
 
Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Obbágy Csaba alpolgármesternek.  
 

2/b.) napirend 
Javaslat ÁROP program keretében a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” 

című pályázaton történő önkormányzati részvételre 
 

Fürjes Pál előterjesztő elmondja, olyan program indul, amely a bűnmegelőzéssel, az 
áldozatsegítéssel kapcsolatos kezdeményezéseket szervezetileg is fel tudja karolni, programokkal 
tudja segíteni. Kéri a Képviselő-testületet a támogatásra. 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, 20 M Ft elnyeréséről szól a 
pályázat, amely 100 %-os támogatottságú. A bizottság az általános tartalék keret terhére legfeljebb 
500 E Ft-ot javasolt az előkészítés költségeire, és az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra 
javasolja. 
 
 



 
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak az előterjesztésről. 
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza.  

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

165/2013. (VI.28.) határozata 
ÁROP program keretében a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című 

pályázaton történő önkormányzati részvételről 
 
 

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

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja és jóváhagyja, hogy Ózd 
Város Önkormányzata konzorcium vezetőként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatával és a Háló Közösségfejlesztő Katolikus 
Egyesülettel, mint konzorciumi partnerekkel pályázatot nyújtson be az Államreform 
Operatív Program keretében kiírásra került „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok 
erősítése” című ÁROP-1.A.6-2013 kódszámú pályázati felhívásra. 
Az igényelt támogatás mértéke: 20 millió Ft (100 % támogatási intenzitás mellett).  

2. A pályázat előkészítésével kapcsolatos, előre nem látható költségekre a polgármesteri 
tartalékkeret legfeljebb 500 e Ft erejéig nyújt fedezetet.  

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához előírt 
dokumentumok, nyilatkozatok aláírására. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat kedvező elbírálása esetén a 
támogatási szerződés aláírására. 

 
Felelős: 
a pályázat benyújtásáért: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
a támogatási szerződés és a szükséges dokumentumok aláírásáért: Polgármester 
 
Határidő:  
2013. július 5., ill. értelemszerűen 

-.-.- 
 

2/c.) napirend 
Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 
részére önkormányzati tulajdonú eszközök üzemeltetésbe adásával kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
 

Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság az Egészségügyi, 
Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttes ülésen tárgyalta az előterjesztést, és azt  
mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak.  
 



 
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
166/2013. (VI.28.) határozata 

az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény részére 
önkormányzati tulajdonú eszközök üzemeltetésbe adásával kapcsolatos döntések 

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

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. január 1. napjától, a Kistérségi 
Közszolgáltató Gazdasági Irodával megkötött, hatályban lévő valamennyi üzemeltetési 
szerződést megszünteti, ezzel egyidejűleg az ingyenesen használatba adott önkormányzati 
tulajdonú vagyonelemeket 2013. július 1. napjával elvonja, azzal, hogy számviteli 
nyilvántartásaiban, könyveiben 2013. július 1. napján az Iroda még szerepeltesse a 
vagyonelemeket.  

 
2. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. pontjával üzemeltetésből 

visszavett vagyont 2013. július 2. napjától, határozatlan időtartamra, térítésmentesen az 
Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény részére - 
szociális és gyermekjóléti feladatellátás zavartalan működése érdekében - üzemeltetésbe 
adja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására. 

 
Felelős: az 1. pontban megjelölt szerződések megszüntetéséért: Polgármester 
 a 2. pontban megjelölt üzemeltetési megállapodás előkészítéséért: 
 PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 

Üzemeltetési megállapodás aláírásáért: Polgármester 
Üzemeltetésért: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti 
Integrált Intézmény 

 
Határidő: döntést követően azonnal 

-.-.- 
 

Obbágy Csaba alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek. 
 

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

módosítására 
 
Dr. Almási Csaba előterjesztő ismerteti, az SZMSZ módosítása a Polgármesteri Hivatal átalakítási 
folyamatában a harmadik, a feladat- és hatáskörök átkerülése, és a szükséges racionalizálások után 
reméli az utolsó állomás. Tekintettel arra, hogy jelentős feladat- és hatáskörök kerültek át a Járási 
Hivatalhoz, így két osztály összevonására kerül sor, ez a Hatósági Osztály és a Szociális és 
Egészségügyi Osztály, amely ezek után Hatósági és Szociális Osztályként fog július 1-től működni, 



 
 
egy osztályvezető irányítása alatt. 2010-től vizsgálva a folyamatokat 8 osztályból 5 osztályt 
alakítottak ki, az osztályvezetők létszáma is ennek arányban csökkent, ez részben 
költségmegtakarítást és a feladatok racionalizálását is jelentette.  
 
Fürjes Pál levezető elnök elmondja, a járások létrejöttével az állam és az önkormányzat szerepe 
kettévált, az önkormányzat végrehajtó szerve a polgármesteri hivatal. Július 1. a köztisztviselők 
napja, ezúton is gratulál minden köztisztviselőnek, munkájához sok sikert kíván, úgy az 
önkormányzat mint a járási hivatal dolgozóinak.   
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság elfogadásra 
javasolja az előterjesztést. 
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak. 
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 
ellenszavazat  nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
167/2013. (VI.28.) határozata  

az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának  
módosításáról 

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

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítását a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Felelős: Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak végrehajtásáért: 

Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője 
 
Határidő: folyamatos, valamint döntést követően azonnal 
 
 
  



 
 

1. melléklet a 167/2013.(VI.28.) határozathoz 
 

Ózdi Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása  

 
1) A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) III.3.1.3. pontja 

a következők szerint módosul: 
 

„III.3.1.3. Hatósági Iroda: 
III.3.1.3.1. Hatósági és Szociális Osztály” 

 
2) Az SZMSZ III.3.2.5. pontja a következők szerint módosul: 

 
”III.3.2.5. Hatósági és Szociális Osztály szervezeti felépítése: 

  III.3.2.5.1. Osztályvezető 
III.3.2.5.2. Osztályvezető-helyettes 
III.3.2.5.3. Csoportok 
       III.3.2.5.3.1. Általános igazgatási csoport 
       III.3.2.5.3.2. Építéshatósági csoport 
      III.3.2.5.3.3. Szociális csoport” 

 
3) Az SZMSZ IV.3. pontja a következők szerint módosul: 
 
      „IV.3. Az aljegyző feladata: 
 

IV.3.1. Távolléte esetén helyettesíti a jegyzőt. 
IV.3.2. A jegyző döntése alapján irányítja és vezeti a hatósági irodát. 
IV.3.3. Ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a jegyző esetenként megbízza. 
IV.3.4. Ózd Kistérség Többcélú Társulásával kapcsolatos feladatok: 

IV.3.4.1. Koordinálja a társulási feladatok ellátását. 
IV.3.4.2. Közreműködik a Társulási Tanács ülése döntéseinek előkészítésében, 
figyelemmel kíséri a döntések végrehajtását. 
IV.3.4.3. Részt vesz a Társulási Tanács és szervei ülésein, közreműködik az 
ülések lebonyolításában. 

IV.3.5. Közreműködik az önkormányzatot érintő katasztrófavédelmi és polgári védelmi 
feladatok ellátásában, segíti a polgármester ezzel kapcsolatos tevékenységét.” 

 
4) Az SZMSZ IV.10.1.5. pontja a következők szerint módosul: 
 

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

IV.10.1.5.1. Összeállítja és az előterjesztésekkel együtt továbbítja a Társulási Tanács és 
szervei részére az ülések meghívóját. 

 
IV.10.1.5.2. A Társulási Tanács és szervei ülésein biztosítja a technikai feltételeket, az ülésről 
jegyzőkönyvet készít. 
 



 
 

IV.10.1.5.3. Nyilvántartja a társulás szerveinek döntéseit.” 
 

 
5) Az SZMSZ IV.10.5. pontja a következők szerint módosul: 
 
„IV.10.5. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály feladatai: 

 IV.10.5.1. Vagyongazdálkodási és fejlesztési feladatok: 
IV.10.5.1.1. Előkészíti a Képviselő-testület, a bizottságok és a tisztségviselők hatáskörébe 
tartozó – a térség- és településfejlesztéssel, városrehabilitációval, gazdaságfejlesztéssel, 
befektetés-ösztönzéssel kapcsolatos döntéseket. 
IV.10.5.1.2. Előkészíti Ózd Város Önkormányzatának településfejlesztési stratégiája 
kialakítására vonatkozó döntéseket és ennek figyelembevételével a településfejlesztési 
koncepciót. 
IV.10.5.1.3.Közreműködik az Önkormányzat által kialakított stratégia, várospolitikai 
koncepció megvalósításában. 
IV.10.5.1.4. Közreműködik a városi és a kistérségi gazdaságfejlesztésben, a település és a 
térség befektetési pozíciójának javításában és részt vesz a gazdaság élénkülését, a 
foglalkoztatási helyzet javulását elősegítő rendezvények, programok szervezésében. 
IV.10.5.1.5. Részt vesz az önkormányzatot érintő fejlesztési programok kidolgozásában, 
megalapozásában, véleményezésében. 
IV.10.5.1.6. Ellátja az Önkormányzat által megpályázható területfejlesztési-, ill. 
településfejlesztési támogatások pályázatfigyelő rendszerének működtetését, amellyel az 
egyes pályázati kiírások követhetők. Előkészíti a pályázatokkal kapcsolatos döntéseket. 
IV.10.5.1.7.Ellátja a városba irányuló befektetői megkeresésekkel kapcsolatos feladatokat és 
elkészíti a településen működő, illetve befektetni szándékozó vállalkozások pályázataihoz 
igényelt önkormányzati nyilatkozatok kiadását, ha ez a feltétel a pályázati felhívásban is 
szerepel. 
IV.10.5.1.8. Javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonú területek (ipari, szolgáltató, építési 
telkek, stb.) munkahely-teremtési és gazdaságfejlesztési célú hasznosítására, előkészíti a 
befektetési célú megkeresésekkel kapcsolatos döntéseket és részt vesz azok végrehajtásában. 
IV.10.5.1.9.Részt vesz a környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztésekről, beruházásokról 
szóló önkormányzati döntések előkészítésében, a megvalósítást célzó feladatok 
összeállításában.  
IV.10.5.1.10. Javaslatokat tesz az önkormányzati tulajdonú területek (ipari, kereskedelmi, 
szolgáltató, építési telkek, stb.) vevőinek kiválasztására irányuló pályázati feltételek 
meghatározására, elkészítteti a vételár megállapítására szolgáló értékbecsléseket, előkészíti 
az adásvételi szerződések megkötését.  
IV.10.5.1.11.A városrehabilitációs feladatok keretében előkészíti a városrehabilitációs 
programokat, pályázatokat, továbbá előkészíti az önkormányzat részére megvásárlásra 
felajánlott ingatlanokkal kapcsolatos döntéseket.  
IV.10.5.1.12.Folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyongazdálkodást érintő 
jogszabályi változásokat és gondoskodik az önkormányzati vagyonrendelet 
„karbantartásáról”. 
 
 



 
 

IV.10.5.1.13. Ellátja a vagyongazdálkodással és hasznosítással kapcsolatos teendőket, 
koordinálja az önkormányzati vagyonkezelő szervezetek és a polgármesteri hivatal 
osztályainak ez irányú tevékenységét. Ennek keretében: 
 
 IV.10.5.1.13.1.Előkészíti az ózdi martinsalakból készült lakóházak kárenyhítésével 
összefüggő önkormányzati döntéseket. 
 IV.10.5.1.13.2.Részt vesz az Önkormányzat ingatlanhasznosítás keretében hozott                    
vagyonkezelési, használati jog átengedési, értékesítési döntéseinek előkészítésében  

 
és végrehajtásában, a mindenkor hatályos önkormányzati vagyonrendelet szerinti 
pályázati, versenyeztetési eljárások lebonyolításában és közreműködik a döntéseket 
megalapozó számítások, értékelések, vizsgálatok elvégzésében, szerződéstervezetek 
előkészítésében. 
IV.10.5.1.13.3.Előkészíti az önkormányzat tulajdonában lévő lakások kezelésével, 
elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi döntéseket, együttműködve a lakások 
mindenkori üzemeltetőjével, bérbeadójával. 
 
IV.10.5.1.13.4.A vagyonkezelési és üzemeltetési szerződésekben előírt 
adatszolgáltatások alapján folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi az 
önkormányzati vagyon változásait és az amortizáció évenkénti visszapótlásának 
megvalósulását. 
IV.10.5.1.13.5. Ellátja a haszonbérleti szerződések esetében a polgármester hatáskörébe 
tartozó feladatokat, a tulajdonos képviseletében eljár a szerződések megkötése során. 

 
IV.10.5.1.14. Vagyonnyilvántartással kapcsolatos feladatok: 

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

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



 
 

IV.10.5.1.15.1.Közreműködik a vagyonbiztosításra irányuló közbeszerzési pályázat, a 
szerződéskötések, - módosítások előkészítésében,  
IV.10.5.1.15.2.Ellenőrzi a díjfizetést, a kárrendezést.  
IV.10.5.1.15.3.Folyamatosan biztosítja a szükség szerinti egyeztetéseket és 
adminisztrációt. 

 
IV.10.5.1.16. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok cégfelügyeletével 
kapcsolatos  feladatok: 

 
IV.10.5.1.16.1.Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok alapításával, 
átalakításával, megszüntetésével, továbbá a cégek gazdálkodását és működését 
befolyásoló döntések előkészítésével kapcsolatos feladatok. 
IV.10.5.1.16.2.Előkészíti, koordinálja a gazdasági társaságokról, valamint a közhasznú 
szervezetekről szóló törvények szerint a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó 
döntéseket.  
IV.10.5.1.16.3.Előkészíti az Önkormányzatot megillető tőkerészesedéshez kapcsolódó 
tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos döntéseket. 
IV.10.5.1.16.4.Vizsgálja az önkormányzati ármegállapítási jogkörbe tartozó közüzemi 
szolgáltatók által a közszolgáltatási díj megállapításához készített díjkalkuláció 
megalapozottságát. 
IV.10.5.1.16.5. Figyelemmel kíséri az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 
működését, gazdálkodását, kinn-lévőségeinek alakulását. 
IV.10.5.1.16.6. Javadalmazási szabályzatban foglaltakkal kapcsolatos döntéseket 
előkészíti, közreműködik azok végrehajtásában. 
 
IV.10.5.1.16.7. Elkészíti, majd folyamatosan aktualizálja a gazdasági társaságok 
ügyvezetőinek munkaszerződéseit, munkaköri leírásait, valamint az osztály felügyelete 
alá tartozó intézmény vezetőjének, gazdasági vezetőjének kinevezéseit.  
IV.10.5.1.16.8.Előkészíti a polgármesteri hatáskörben kiadandó tulajdonosi 
jognyilatkozatokat. 

 
IV.10.5.2. Műszaki és igazgatási feladatok:  
 

IV.10.5.2.1. Államigazgatási feladatok: 
 

IV.10.5.2.1.1. Ellátja a magasabb szintű jogszabályok által települési jegyző hatáskörébe 
utalt környezetvédelmi (hulladékgazdálkodás, zajvédelem, fás szárú növények védelme, 
parlagfű elleni védekezés, stb.), útügyi, közlekedési, vízgazdálkodási, hírközlési hatósági 
feladatokat. Az ugyanezen területeken a polgármester hatáskörébe utalt feladatok 
esetében végzi az előkészítési feladatokat, kiadmányozási jogot gyakorol. 
IV.10.5.2.1.2. A IV.10.5.2.1.1. pontban meghatározott területeken más hatóságok 
eljárásaiban szakhatóságként működik közre.  
IV.10.5.2.1.3. Ellátja a termőföldre vonatkozó elővásárlási és elő-haszonbérleti jog 
gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II.18.) Kormány-rendelet alapján a 
jegyző hatáskörébe utalt feladatokat (termőföld eladásával, haszonbérletével kapcsolatos 
eladó által elfogadott ajánlatok hirdetményi úton közlése az elővásárlási és elő-
haszonbérleti jogosultakkal, figyelem felhívás közzététele központi elektronikus 
kormányzati portálon), kiadmányozási jogot gyakorol. 



 
 

IV.10.5.2.1.4.Ellátja a tevékenységével összefüggő műszaki nyilvántartásokkal 
kapcsolatos feladatokat, végzi a jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetését, 
statisztikai adatszolgáltatást biztosít. 

 
IV.10.5.2.2. Önkormányzati hatósági feladatok:  
 

A közterületekről szóló 16/1994. (VII.1.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a 
polgármester hatáskörébe utalt feladatok - közterületek rendeltetéstől eltérő használata, 
igénybevétele, ezekkel kapcsolatos egyéb feladatok – vonatkozásában végzi azok 
előkészítését, kiadmányozási jogot gyakorol. 
 

IV.10.5.2.3.  Önkormányzati feladatok: 
 

IV.10.5.2.3.1. Előkészíti a Képviselő-testület, a bizottságok, a tisztségviselők 
hatáskörébe tartozó városfejlesztést, városrendezést, városüzemeltetést érintő, műszaki 
vonatkozású döntéseket, ellenőrzi azok végrehajtását. 
IV.10.5.2.3.2. Elkészíti a szakterülethez tartozó önkormányzati rendeletek tervezetét, 
koordinálja a feladatkörébe tartozó rendeletek előkészítését. Előkészíti a meglévő 
rendeletek (helyi közszolgáltatások díjairól, köztisztaságról, települési szilárd és 
folyékony hulladékról, talajterhelési díjról, közterületekről, zöldfelületekről, temetőkről, 
környezetvédelmi programról, levegő minőségének védelméről, környezetvédelmi 
alapról, hulladékgazdálkodási tervről, helyi autóbusz közösségi közlekedésről, helyi 
építési szabályzatról, stb.) szükség szerinti módosítását és gondoskodik arról, hogy az 
elfogadott rendeletek az aktuális változatban – a mindenkori módosításokkal egységes 
szerkezetben – álljanak rendelkezésre.  
IV.10.5.2.3.3. Végzi a helyi autóbusz közösségi közlekedéssel kapcsolatos szerződések 
aktualizálását, előkészíti az e tevékenységhez igényelhető állami normatív támogatásokra 
vonatkozó pályázatokat.  
IV.10.5.2.3.4. Kivizsgálja a feladatköréhez kapcsolódóan a lakosság és az önkormányzati 
képviselők részéről érkező észrevételeket, panaszügyeket, szükség esetén intézkedést 
kezdeményez. Ennek során szükség szerint kapcsolatot tart a társhatóságokkal, a 
Közterület Felügyelettel és a műszaki infrastruktúrát üzemeltető cégekkel és 
közszolgáltatókkal. (Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény, ÓZDSZOLG 
Nonprofit Kft., ÓHG Kft., Ózdi Vízmű Kft., Ózdi TÁVHŐ Kft., Borsod Volán 
Személyszállítási ZRt., MÁV Zrt., Borsodvíz Zrt., Ózdi Sportszervező Iroda, Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ stb.) 
IV.10.5.2.3.5. Közreműködik Ózd Város Településrendezési Terve készítésében, 
felülvizsgálatában, módosításában és karbantartásában, a Képviselő-testület 
településrendezéshez kapcsolódó döntéseinek előkészítésében, javaslatokat tesz a helyi 
építési előírások módosítására. 
IV.10.5.2.3.6. Szervezi a településrendezéssel, a környezet természetes és épített 
elemeinek védelmével kapcsolatos feladatokat.  
IV.10.5.2.3.7. Közreműködik a megyei területrendezési tervek önkormányzati 
véleményezésében. 
IV.10.5.2.3.8. Közreműködik az önkormányzati beruházások hatósági engedélyei 
beszerzésében. 



 
 

IV.10.5.2.3.9. Szakmai előkészítést végez forgalomszervezési kérdésekben: 
gyalogátkelőhely kijelölése, lakó-, pihenő övezet kijelölése, közösségi közlekedési 
járatok útvonalának kialakítása, menetrendjük meghatározása, stb.  
IV.10.5.2.3.10. Figyelemmel kíséri a város zöldterületeinek, közparkjainak, egyéb 
közterületeinek állapotát. Javaslatot tesz azok állapotát, arculatát meghatározó 
intézkedésekre, fejlesztésekre, kertészeti megoldásokra, valamint a kihelyezendő 
közterületi tárgyakra. 
IV.10.5.2.3.11. Javaslatot tesz erdősítésre alkalmas területek kijelölésére. Intézi az 
erdősítéssel kapcsolatos engedélyezési eljárásokat, és közreműködik a lehetséges 
pályázatok benyújtásában. 
IV.10.5.2.3.12. Végzi a vadászterületek kialakításával, működtetésével és 
hasznosításával kapcsolatos jegyzői feladatokat, előkészíti e területen a polgármester 
hatáskörébe tartozó feladatokat. 
IV.10.5.2.3.13. Végzi a rendezetlen önkormányzati tulajdonú területek ingatlan-
nyilvántartási rendezésével (telekalakítások, új beruházások feltüntetése, stb.) 
kapcsolatos feladatokat. 
 
IV.10.5.2.3.14. Részt vesz a környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztésekről, 
beruházásokról szóló önkormányzati döntések előkészítésében. 
IV.10.5.2.3.15. Közreműködik a környezetvédelmi törvényben az önkormányzat számára 
előírt feladatok és kötelezettségek teljesítésében. Ezen belül koordinálja az 
önkormányzati környezetvédelmi program, valamint a helyi hulladékgazdálkodási terv 
elkészítését. A környezetvédelmi program alapján évente környezetvédelmi intézkedési 
tervet készít. 
IV.10.5.2.3.16. Közreműködik a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás társulási tagságából adódó önkormányzati feladatok ellátásában. 
Elkészíti a Képviselő-testület részére a Társulás, illetve a hulladékgazdálkodási rendszer 
működéséről szóló beszámolókat. Előkészíti a kapcsolódó önkormányzati döntéseket. 
IV.10.5.2.3.17. Figyelemmel kíséri a város környezetvédelmi helyzetét, arról évente 
tájékoztatja a Képviselő-testületet. 
IV.10.5.2.3.18. Végzi a Polgármesteri Hivatal Környezetközpontú Irányítási Rendszere 
(KIR) működtetésével kapcsolatos feladatokat. 
IV.10.5.2.3.19. Feladatainak ellátása során rendszeresen kapcsolatot tart a társszervekkel 
és társhatóságokkal (helyi vízfolyásokat kezelő szervezetek, környezetvédelmi, 
természetvédelmi, erdészeti, stb. hatóságok). 
IV.10.5.2.3.20. Javaslatokat tesz az infrastrukturális városfejlesztés feladataira, szakmai 
véleményezéssel, a szükséges adatok szolgáltatásával elősegíti a megvalósítás érdekében 
pályázatok benyújtását. 
IV.10.5.2.3.21. A város területén tervezett infrastrukturális beruházások (közművek, út, 
járda, parkoló, közterületépítés, stb.) előkészítésében végzi az Önkormányzatot, mint 
tulajdonost érintő feladatokat (tulajdonosi nyilatkozatok, állásfoglalások kiadása, 
előzetes véleményezés, nyilvántartás vezetése, stb.). Az önkormányzati beruházások 
során a tulajdonos, illetve megrendelő nevében kontrollálja a terveket, hogy azok 
megfeleljenek az önkormányzati célkitűzéseknek, továbbá ellenőrzi a kivitelezést és a 
polgármester által aláírandó teljesítésigazoláshoz előzetes véleményt készít. 
IV.10.5.2.3.22. Közreműködik a városrekonstrukciós, városrehabilitációs programok 
pályázatainak előkészítésében, a nyertes pályázatok lebonyolításában. 



 
 

IV.10.5.2.3.23. Részt vesz a vis maior jellegű feladatok műszaki előkészítésében, a helyi 
védelmi bizottsági, a polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok ellátásában.  
IV.10.5.2.3.24. Javaslatot tesz a költségvetés összeállításánál a szakági fejlesztésekre és 
felújításokra. 
 

IV.10.5.3. Kistérségi feladatok 
 

IV.10.5.3.1.Közreműködik a térség területfejlesztési koncepciója, illetve annak 
figyelembevételével a területfejlesztési programja előkészítésében, figyelemmel kíséri 
azok megvalósulását. 
IV.10.5.3.2.Közreműködik a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, 
programokról, különösen azok kistérséget érintő intézkedéseiről készítendő Kistérségi 
Társulási vélemény elkészítésében. 
IV.10.5.3.3.Koordinálja a kistérségben működő – a területfejlesztésben érdekelt – 
szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel. 
 
IV.10.5.3.4.Ellátja az Ózd Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezetének részeként az 
osztály feladatkörébe tartozó kistérségi feladatokat. Ennek keretében 

 
IV.10.5.3.4.1.Közreműködik a Kistérségi Stratégia megvalósításával kapcsolatos 
operatív teendők ellátásában. 
IV.10.5.3.4.2.Figyelemmel kíséri a térségi kihatású, illetve térségi összefogást igénylő 
település- és térségfejlesztési lehetőségeket,  
IV.10.5.3.4.3.Elkészíti, koordinálja a Társulás által benyújtandó település és 
térségfejlesztési pályázatokat, figyelemmel kíséri a nyertes pályázatok megvalósítását. 
IV.10.5.3.4.4.Koordinálja a Kistérségi Fejlesztési Bizottság munkáját. 

 
IV.10.5.4. A beruházáshoz kapcsolódó feladatok 
 

IV.10.5.4.1. Beruházás előkészítési szakaszhoz kapcsolódó feladatok: 
 
IV.10.5.4.1.1. A Beszerzési Szabályzat szerinti beszerzési igények figyelése, 
koordinálása, nyilvántartása, közbeszerzési terv összeállítása, éves statisztikai 
összegzés összeállítása, megküldése. 
IV.10.5.4.1.2. Pályázatíráshoz, egyéb előkészítéshez kapcsolódó beszerzések 
lebonyolítása (megrendelések, szerződések elkészítése, beérkezett ajánlatok kezelése, 
döntésre előkészítése, kifizetések, teljesítések menedzselése). 
IV.10.5.4.1.3. Pályázat műszaki tartalmának összeállításában való részvétel, műszaki 
tartalom felülvizsgálata, adott esetben változtatása, elfogadása az önkormányzat 
részéről. 
IV.10.5.4.1.4. Pénzügyi előkészítés, egyeztetés a Pénzügyi Osztállyal, a költségvetési 
finanszírozásról, a rendelkezésre álló önrész biztosításáról 
IV.10.5.4.1.5. A beruházáshoz/pályázathoz kapcsolódó testületi előterjesztések 
elkészítésében való részvétel. 

 
IV.10.5.4.2. Beruházás lebonyolítási szakaszhoz kapcsolódó feladatok: 

 



 
 

IV.10.5.4.2.1. Beruházás megvalósításához kapcsolódó – Beszerzési Szabályzatban 
meghatározott értékhatár feletti - árubeszerzések, szolgáltatás megrendelések, építési 
beruházások előkészítése, - amennyiben szükséges közbeszerzésben történő 
lebonyolítása, szerződések megkötése, bejelentések kezdeményezése az illetékes 
hatóságok felé. 
IV.10.5.4.2.2. A beszerzések szerződésszerű teljesítésének nyomon követése műszaki 
szempontból, szerződésmódosítások kezdeményezése, egyeztetések a 
projektmenedzsment tagjaival (pótmunka felmerülés, szerződésmódosítások). 
IV.10.5.4.2.3. A Közreműködő szervezet részére valamint az önkormányzati 
beszámolóhoz adatszolgáltatás.  

 
IV.10.5.4.3. Beruházás lezárásához, utókezeléséhez kapcsolódó feladatok: 
 
IV.10.5.4.3.1. Részvétel a beruházás műszaki átadás-átvételében. 
IV.10.5.4.3.2. A beruházáshoz kapcsolódó iratok, bizonylatok, dokumentációk 
folyamatos nyilvántartása, elévülési időn belül történő megőrzése, utólagos 
adatszolgáltatások. 

 
IV.10.5.5  Közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok: 

 
IV.10.5.5.1. Előkészíti, lefolytatja, nyilvántartja az Önkormányzat és a Polgármesteri 
Hivatal közbeszerzéseit. 
IV.10.5.5.2. Az önkormányzati intézmények vonatkozásában igény esetén szakmai segítséget 
nyújt a közbeszerzési eljárások lefolytatásához. 
IV.10.5.5.3.  Az éves költségvetési rendelet elfogadását követően jóváhagyásra előkészíti az 
éves közbeszerzési tervet és módosításait. 
IV.10.5.5.4.  Elkészíti az önkormányzati közbeszerzésekről az éves statisztikai összegzést. 
IV.10.5.5.5.  Elkészíti és folyamatosan aktualizálja Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési 
Szabályzatát. 
IV.10.5.5.6.  Gondoskodik a közbeszerzési hirdetmények megjelentetéséről. 
IV.10.5.5.7. Folyamatos kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeivel, 
valamint az önkormányzati intézményekkel a közbeszerzési eljárások hatékony lebonyolítása 
érdekében. 
IV.10.5.5.8. A kistérségi közbeszerzéseket a Társulási Megállapodásban szabályozottaknak 
megfelelően látja el. 

 
        IV.10.5.6. Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok körében: 
 

IV.10.5.6.1. Közfoglalkoztatással kapcsolatos önkormányzati és kistérségi feladatok ellátása. 
IV.10.5.6.2. Figyelemmel kíséri a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázatokat. 
IV.10.5.6.3. A közfoglalkoztatási pályázatok előkészítésének, benyújtásának és 
végrehajtásának koordinálása. 
IV.10.5.6.4. Közfoglalkoztatási és Foglalkoztatási Adatbázis kezelése. 

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



 
 
A szervezeti egység vezetője csak eseti jelleggel, egyedi felhatalmazás alapján járhat el a 
Polgármesteri Hivatal képviselőjeként a feladat- és hatásköréhez közvetlenül kapcsolódó 
ügyekben.” 
 
6) Az SZMSZ IV.10.7. pontja a következők szerint módosul: 
 

„IV.10.7. Hatósági és Szociális Osztály feladatai:  
 

IV.10.7.1. Az általános igazgatási csoport ellátja: 
 

IV.10.7.1.1. a szabálysértéssel, 
IV.10.7.1.2. működési engedélyek kiadásával, módosításával, visszavonásával, 
visszaadásával, bejelentés köteles tevékenységek nyilvántartásba vételével és változásainak 
intézésével, 
IV.10.7.1.3.telepengedélyek kiadásával, megszüntetésével, módosításával, bejelentés köteles 
tevékenységek nyilvántartásba vételével és változásainak intézésével, 
IV.10.7.1.4.üzlet nyitvatartási idejének módosításával, 
IV.10.7.1.5.szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásával, nyilvántartásba vételével, 
változásainak intézésével, 
IV.10.7.1.6.nem üzleti célú, közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatásával, 
IV.10.7.1.7.piacok, vásárok nyilvántartásával,  
 
IV.10.7.1.8.birtokvédelemmel, 
IV.10.7.1.9.talált tárgyak kezelésével, 
IV.10.7.1.10.hagyatéki eljárással, 
IV.10.7.1.11.hatósági bizonyítvány kiadásával, 
IV.10.7.1.12.önkényesen elfoglalt lakás közigazgatási eljárásban történő kiürítésével, 
IV.10.7.1.13.a vadkárokkal kapcsolatos hatáskörébe utalt feladatokat, 
IV.10.7.1.14. vezeti a méhcsaládok bejelentési kötelezettségére vonatkozó és a méhek 
vándoroltatásával kapcsolatos nyilvántartást, értesíti a méhészeket a bejelentett   vegyszeres 
növényvédelmi munkákról, 
IV.10.7.1.15. megkeresésre előterjeszti az állatorvosi körzet kialakításáról a véleményét, 
IV.10.7.1.16.jelentést tesz a transzporderrel nem jelölt ebekről az illetékes járási  állat-
egészségügyi hivatal felé, 
IV.10.7.1.17. eb okozta sérülés estén jelentést tesz az illetékes járási állat-egészségügyi 
hivatal felé, 
IV.10.7.1.18. engedélyezi veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartását, ellenőrzi tartási 
feltételeinek megtartását, 
IV.10.7.1.19.hatósági intézkedéseket tesz a bejelentési kötelezettség alá tartozó 
állatbetegségek gyanúja esetén,  
IV.10.7.1.20.gondoskodik a zárlat alatt álló helyen tartózkodó személyek élelmezéséről, az 
állatok takarmányozásáról, 
IV.10.7.1.21.ellátja a felsoroltakon kívül az állategészségügyi jogszabályokban foglalt egyéb  
feladatokat, 
IV.10.7.1.22. gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít, 
IV.10.7.1.23. anyakönyvi feladatok esetében az 1982. évi 17. tvr-ben, valamint a 2009. évi 
XXIX. tv-ben meghatározott illetékességi területen ellátja  az anyakönyvi igazgatással 
kapcsolatos feladatokat,  



 
 

IV.10.7.1.24.a bejegyzett élettársi kapcsolattal kapcsolatos hatósági   feladatokat, 
IV.10.7.1.25.az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásából  a 2010. 01. 01. után született 
újszülöttek anyakönyvezéséhez szükséges igazolások beszerzésével kapcsolatos feladatokat.  

 
IV.10.7.2. Építési csoport feladatai: 
 
IV.10.7.2.1. Államigazgatási feladatok: 
 
IV.10.7.2.1.1.Ellátja a magasabb szintű jogszabályok által a település jegyzője hatáskörébe utalt I. 
fokú építésügyi hatósági feladatokat (engedélyezés, tudomásulvételi eljárások, hatósági ellenőrzés, 
kötelezések, hatósági bizonyítvány, lakossági bejelentések, panaszok kivizsgálása, nyilvántartás, 
stb.), 
IV.10.7.2.1.2.  más hatóságok eljárásaiban építésügyi szakhatóságként működik közre, 
IV.10.7.2.1.3. tájékoztatást ad az építtetőknek, a tervezőknek, kivitelezőknek a helyi építési 
előírásokról, 
IV.10.7.2.1.4.ellátja az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek vonatkozásában a 
40/2003. (III.27.) kormányrendeletben a jegyző – mint I. fokú építésügyi hatóság – hatáskörébe 
utalt feladatokat,  
IV.10.7.2.1.5.ellátja a műszaki nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatokat, végzi a 
jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetését, rendszeres statisztikai adatszolgáltatást biztosít. 
 
IV.10.7.2.2. Önkormányzati hatósági feladat: 
 
A közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév táblák és házszám 
táblák elhelyezéséről szóló 18/2011.(VI.22.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a 
polgármester hatáskörébe utalt feladatok vonatkozásában végzi azok előkészítését, kiadmányozási 
jogot gyakorol. 
 
IV.10.7.2.3. Körzeti igazgatási feladat: 
 
Az 1997. évi LXXVIII. törvény és a 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján építésügyi 
hatósági jogkörben Ózd városon kívül további 16 településen teljes körűen ellátja az I. fokú 
építésügyi hatósági feladatokat. Más hatóságok eljárásaiban ezen települések esetében építésügyi 
szakhatóságként működik közre. 

 
IV.10.7.3. A Szociális csoport feladatai:  
 

IV.10.7.3.1. Előkészíti a helyi jogalkotás és jogalkalmazás keretében 
IV.10.7.3.1.1. a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi alapellátás helyi szabályozása 
érdekében a rendeleteket,  
IV.10.7.3.1.2.. gondoskodik az önkormányzati rendeletek jogszerű      
végrehajtásáról; 
IV.10.7.3.1.3. a Képviselő-testület, a bizottságok, a tisztségviselők hatáskörébe tartozó 
szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi alapellátásra vonatkozó döntéseket, valamint 
IV.10.7.3.1.4. gondoskodik a döntések jogszerű, hatékony és eredményes végrehajtásáról. 
 
IV.10.7.3.2.Pénzbeli ellátások: 

IV.10.7.3.2.1..Jegyzői hatáskörben 



 
 

IV.10.7.3.2.1.1. Aktív korúak ellátása 
IV.10.7.3.2.1.2. Óvodáztatási támogatás 
IV.10.7.3.2.1.3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli 
támogatás 
IV.10.7.3.2.1.4. Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény 

IV.10.7.3.2.2.Önkormányzati hatáskörben  
IV.10.7.3.2.2.1. Átmeneti segély 
IV.10.7.3.2.2.2. Temetési segély 

 
IV.10.7.3.3. Természetbeni ellátások: 
 IV.10.7.3.3.1. Jegyzői hatáskörben 

IV.10.7.3.3.1.1. Közgyógyellátás méltányossági jogcímen 
IV.10.7.3.3.1.2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

IV.10.7.3.3.2. Önkormányzati hatáskörben 
  IV.10.7.3.3.2.1. Lakásfenntartási támogatás - normatív alapon 

IV.10.7.3.3.2.2. Átmeneti segély 
IV.10.7.3.3.2.3. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

IV.10.7.3.3.3. Polgármesteri hatáskörben 
       IV.10.7.3.3.3.1. Köztemetés elrendelése 

 
IV.10.7.3.4. Egyéb jegyzői hatáskörben végzett feladatok: 

IV.10.7.3.4.1. halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartása, 
a nyilvántartás folyamatos továbbítása az oktatási intézményeknek 
 
IV.10.7.3.4.2. védendő fogyasztókkal kapcsolatos feladatok  
IV.10.7.3.4.3. az 1988. december 31. előtti OTP hiteltartozások törlesztési 
kötelezettségének felfüggesztése, a jogosultságok felülvizsgálata, a befizetések kezelése. 
 

IV.10.7.3.5. Egyéb feladatok: 
IV.10.7.3.5.1. Jegyzői nyilvántartás vezetése, kezelése 
IV.10.7.3.5.2. Önkormányzati hatósági ügyben másodfokú eljárás lefolytatása,  
előterjesztés elkészítése 
IV.10.7.3.5.3. A szociális ellátásokkal kapcsolatos önkormányzati költségvetés 
előkészítése, az elfogadott költségvetés végrehajtása. 

 
IV.10.7.4. Adatszolgáltatást teljesít a Központi Statisztikai Hivatal felé a szociális, 

gyermekvédelmi szolgáltatások és egészségügyi alapellátás vonatkozásában. 
 
IV.10.7.5. Egészségügyi alapellátás fenntartói felügyeleti, működtetési feladatok körében: 

IV.10.7.5.1. ellátja valamennyi egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálat 
vonatkozásában a fenntartói felügyelet gyakorlásához kapcsolódó feladatokat. 

 
IV.10.7.6. Szervezi a szociális ágazatot érintő városi rendezvényeket: 

IV.10.7.6.1 Szociális Munka Napja,. 
IV.10.7.6.2. Idősek Karácsonyváró Ünnepsége, 
IV.10.7.6.3. Nagycsaládosok Karácsonya. 

 



 
 

IV.10.7.7. Nyilvántartja a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi ágazattal kapcsolatos 
mutatószámokat, adatokat szolgáltat. 

 
IV.10.7.8. Figyelemmel kíséri a szociális, a gyermekvédelmi ellátást és az egészségügyi 

alapellátást érintő pályázatokat. 
 

IV.10.7.9. Közreműködik: 
IV.10.7.9.1. a szociális szolgáltatástervezési koncepció kidolgozásában, 
végrehajtásában, 
IV.10.7.9.2. az önkormányzat szociálpolitikai és egészségügyi ellátást érintő 
célkitűzéseinek érvényesítésében, 
IV.10.7.9.3. a szociális és gyermekvédelmi, valamint az egészségügyi ágazat 
vonatkozásában a költségvetés előkészítésében. 

 
IV.10.7.10. Együttműködik  

IV.10.7.10.1. a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal    
Járási Népegészségügyi Intézet munkatársaival,    
IV.10.7.10.2. Ózd város szakfelügyelő főorvosaival, 
IV.10.7.10.3. szociális, gyermekvédelmi tevékenységet végző civil, egyházi  
szervezetekkel.  
 

IV.10.7.11. Pénzügyi, gazdálkodási tevékenysége során ellátja: 
IV.10.7.11.1. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások 
igénylésével, utalásával, havi zárásával, elszámolásával, visszaigénylésével,  
IV.10.7.11.2. az egyéb társadalompolitikai juttatások igénylésével, utalásával, havi 
zárásával, elszámolásával, visszaigénylésével, 
IV.10.7.11.3. a pénzbeli támogatások pénztári kifizetésével,  
IV.10.7.11.4. az egészségügyi alapellátás működtetésének finanszírozásával 

        kapcsolatos feladatokat. 
 

IV.10.7.12. Együttműködik a pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos feladatok végrehajtása során 
a Pénzügyi Osztály illetékes ügyintézőivel. 

      
 IV.10.7.13. Kistérségi feladatellátása körében ellátott feladatok az Ózd Kistérség Többcélú 

Társulása (a továbbiakban: Társulás) által biztosított egészségügyi, szociális, gyermekjóléti  
ellátás vonatkozásában: 
 

IV.10.7.13.1. Egészségügy területén 
IV.10.7.13.1.1. előkészíti a Társulás Társulási Tanácsa és bizottságai hatáskörébe   
         tartozó egészségügyi döntéseket, 
IV.10.7.13.1.2. közreműködik 

            IV.10.7.13.1.2.1. az egészségügyi célkitűzések érvényesítésében, 
IV.10.7.13.1.2.2. az egészségügyi ágazattal összefüggő határozatok 
végrehajtásában, 
IV.10.7.13.1.2.3. a sürgősségi ellátás költségvetésének kistérségi szintű 
előkészítésében,  
IV.10.7.13.1.2.4. a Központi ügyeletek, és a Diszpécserszolgálat feladatellátásában, 



 
 

IV.10.7.13.1.3. figyelemmel kíséri az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó 
pályázatokat.  

 
IV.10.7.13.2. Szociális és gyermekvédelmi területen 

               IV.10.7.13.2.1. közreműködik  
IV.10.7.13.2.1.1. a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció végrehajtásában, 
IV.10.7.13.2.1.2. a szociális célkitűzések érvényesítésében; 

IV.10.7.13.2.2. előkészíti a Társulás Társulási Tanácsa és bizottságai hatáskörébe   
         tartozó szociális, gyermekvédelmi döntéseket; 
IV.10.7.13.2.3. közreműködik  

 IV.10.7.13.2.3.1. a szociális és gyermekvédelmi feladatellátással összefüggő 
határozatok végrehajtásában, 
 IV.10.7.13.2.3.2. a szociális és gyermekvédelmi ellátások költségvetésének 
kistérségi szintű előkészítésében, 
IV.10.7.13.2.3.3. a szociális és gyermekvédelmi feladatellátáshoz kapcsolódó 
normatív támogatások igénylésében, elszámolásában; 

IV.10.7.13.2.4. előkészíti  
IV.10.7.13.2.4.1 a szociális és gyermekvédelmi intézmények létrehozására, 
működtetésére, megszüntetésére vonatkozó döntéseket, 
IV.10.7.13.2.4.2. a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és 
ellátások igénybevételéről, 
IV.10.7.13.2.4.3. a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és 
ellátások térítési díjáról, 
IV.10.7.13.2.4.4. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szolgáltatások 
és ellátások igénybevételéről, 
IV.10.7.13.2.4.5. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szolgáltatások 
és ellátások térítési díjáról szóló határozatokat; 

IV.10.7.13.2.5. biztosítja  
IV.10.7.13.2.5.1. az adatszolgáltatást az Országos Szociális Nyilvántartási 
Rendszerbe, 
IV.10.7.13.2.5.2. a Központi Statisztikai Hivatal felé teljesítendő adatszolgáltatást; 

IV.10.7.13.2.6. elvégzi az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti 
Integrált Intézmény működésének fenntartói törvényességi ellenőrzését; 
IV.10.7.13.2.7. közreműködik: 

IV.10.7.13.2.7.1. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti 
Integrált Intézmény Igazgatója tekintetében az egyéb munkáltatói jogok 
gyakorlásában, 
IV.10.7.13.2.7.2. a Társulás intézményében végzett szakmai munka értékelésének 
elkészítésében,  

IV.10.7.13.2.8. figyelemmel kíséri a szociális és gyermekjóléti ellátáshoz kapcsolódó 
pályázatokat; 
 
 
 
 
 



 
 

IV.10.7.13.2.9. együttműködik a szociális tevékenységet végző civil szervezetekkel, részt 
vesz a Szociális Kerekasztal munkájában. 

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

 
7) Az SZMSZ IV.11.4. pontja a következők szerint módosul: 

 
„IV.11.4. Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság: Hatósági és 
Szociális Osztály.” 

     
8) Az SZMSZ IV.19.2.  pontja a következők szerint módosul: 

 
„IV.19.2. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök 

1) Jegyző     2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja 
2) Aljegyző    2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja 
 
3) Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 
a) osztályvezető    2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja 
b) osztályvezető-helyettes  2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja 
 
4) Belső Ellenőrzés 
a) belső ellenőrzési csoportvezető 2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
b) belső ellenőr    2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
 
5) Kincstári és Gondnoksági Csoport 
a) kincstári és gondnoksági  csop.vez. 2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
b) pénzügyi ügyintéző   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
c) kistérségi pénzügyi ügyintéző 2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
 
6) Pénzügyi Osztály 
a) osztályvezető    2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja 
b) osztályvezető-helyettes  2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja 
c) költségvetési csoportvezető  2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
d) gazdálkodási csoportvezető  2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
e) adóügyi csoportvezető  2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
f) pénzügyi ügyintéző   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
g) költségvetési ügyintéző  2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja 
h) adóügyi ügyintéző   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
 



 
 
7) Hatósági és Szociális Osztály 
a) osztályvezető    2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja 
b) osztályvezető-helyettes  2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja 
c) általános igazgatási csoportvezető 2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
d) építéshatósági csoportvezető  2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
e) szociális csoportvezető  2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
f) igazgatási ügyintéző   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
g) anyakönyvvezető   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
h) hagyatéki ügyintéző   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
i) építésügyi ügyintéző   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
j)  szociális ügyintéző   2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja 
 
8) Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 
a) osztályvezető    2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja 
b) osztályvezető-helyettesek  2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja 
 (vagyongazdálkodási és fejlesztési csoportvezető, 
  beruházási és műszaki csoportvezető) 
c) közbeszerzési ügyintéző  2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. b., pontja” 
 
9) Az SZMSZ 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
10) Az SZMSZ 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 
11) Az SZMSZ módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul 

fennmaradnak.  
 
12) Az SZMSZ módosítása 2013. július 2. napján lép hatályba. 
 
13)  Hatályát veszti a III.3.2.6., a IV.10.8., és a IV.11.5. pont 
 
Ózd, 2013. június 27. 
                 Dr. Almási Csaba 
                                     jegyző 
 
Záradék: 
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete  167/2013. (VI.27.) határozatával hagyta jóvá. 
 
Ózd, 2013. június 27. 
          Fürjes Pál  
                         polgármester 
 

 

 



 
 

1. melléklet az SZMSZ módosításhoz 

„1. melléklet az SZMSZ-hez 

A Polgármesteri Hivatal által ellátandó 
alaptevékenységet meghatározó jogszabályok 

 
Magyarország Alaptörvénye 
 
2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről  
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról  
2012. évi LXXVI. törvény egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer 
túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról 
2012. évi V. törvény a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, 
módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról  
2011. évi CVIII. törvény  a közbeszerzésekről 
2011. évi CLXXIX. törvény a  nemzetiségek jogairól 
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól  
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 
2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról 
2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről  
2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 
2010. évi CXXXI. törvény a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről 
2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 
2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 
2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az 
élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról 
2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 
2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról 
2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról 
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 
2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről  
2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról 
2000. évi C. törvény a számvitelről 
2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről 
2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről 
1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről 
1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről 
1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről 
1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről  
1997. évi C. törvény a választási eljárásról 
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről  
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 



 
 
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 
1996. évi XXV. törvény a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról 
1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
1993. évi LXXVIII. törvény   a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról 
1993. évi III. törvény  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
1992. évi LXXXIX. törvény   a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről 
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
1991. évi XXXIII. törvény egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok 
tulajdonába adásáról 
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról  
1990. évi C. törvény a helyi adókról 
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 
10/2013. (II.21.) Korm. rendelet a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről  
438/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről  
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről 
312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról  
273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről  
249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és 
egyes illetménypótlékokról  
45/2012.(III.20.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási 
szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a 
közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a 
tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról  
31/2012.(III.7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról  
30/2012.(III.7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási 
szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a 
távmunkavégzésről  
29/2012.(III.7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól  
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről  
368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
174/2011.(VIII.31.) Korm. rendelet a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról  
78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó 
követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól 
57/2010. (III. 16.) Korm. rendelet a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek 
foglalkoztatásának támogatásához szükséges költségvetési forrás biztosításáról 
41/2010.(II.26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról  
321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének 
engedélyezéséről és ellenőrzéséről 



 
 
308/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben 
eljáró hatóság kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az egyéni vállalkozóról és az 
egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel összefüggő módosításáról 
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 
adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről 
282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint 
a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek 
területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és 
az eljárás részletes szabályairól 
239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes 
feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 
228/2009. (X. 16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról 
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a 
területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, 
egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól 
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 
94/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet az egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat 
szolgáló hazai támogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek módosításáról 
76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet a területrendezési hatósági eljárásokról 
221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, 
valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének 
részletes szabályairól 
78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a 
természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 
67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 
2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról 
64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
megállapításának részletes szakmai szabályairól 
382/2007. (XII.23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárásokról 
291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható 
eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról 
255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról 
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról 
347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 
működési feltételeiről  
338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a 
Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól 
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 
ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 
245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól 
226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról 



 
 
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális 
foglalkoztatási támogatásról 
104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint 
az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól 
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 
62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának 
szabályairól 
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 
követelményeiről 
305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes 
közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra 
vonatkozó részletes szabályokról 
238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról 
180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes 
költségmentesség megállapításáról 
224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a 
közszolgáltatási szerződésről 
221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól 
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról  
259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység 
engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről  
213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 
feltételeiről 
191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 
132/2000. (VII. 14.) Korm. rendelet a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 
történő finanszírozásának részletes szabályairól 
245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, 
valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről 
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, 
a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt 
személyes adatokról 
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 
eljárásról 
7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a külföldiek ingatlanszerzéséről 
38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről 
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 
díjáról  
147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon 
nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről 
22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok polgármestereinek és jegyzőinek, 
valamint a köztársasági megbízottak népjóléti igazgatási feladat- és hatáskörének megállapításáról 



 
 
20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a köztársasági 
megbízottaknak a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, továbbá más kulturális 
tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatásköreiről 
19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával 
kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról 
18/1990. (I. 31.) MT rendelet a víz- és csatornadíjnak a lakások és a nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérlőre való áthárításáról 
78/2012.(XII.28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról  
28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díjról 
6/2003. (III. 7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről 
61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről 
30/2007. (VI. 22.) EüM rendelet az egészségügyi dolgozók rendtartásáról  
49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról 
47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes 
szervezési kérdéseiről  
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről  
9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételérő  
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről  
26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról” 
 
  



 
 
 

2. melléklet az SZMSZ módosításhoz 

„2. melléklet az SZMSZ-hez 
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Osztály 

b) Pénzügyi Osztály 
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4.) napirend 
Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló, haszonbérlet útján hasznosított 

földterületek bérleti díjának megállapítására 
 
Vitális István előterjesztő kiemeli, a területek bérleti díját utoljára 2006-ban módosították, tehát 
már időszerű volt az áttekintése. A módosítások 2014. január 1-től kerülnek bevezetésre, addig 
minden érintettet tájékoztatni fognak a változásokról. Fontosnak tartja megemlíteni azt a kérdést, 
amit képviselő társa a bizottsági ülésen is felvetetett, miszerint a kiskert tulajdonosoknak változik-
e a bérleti díja. 2000 m2 területig nem változik a díj, tehát a kiskert tulajdonosokat nem érinti a 
változás. A külterületi szántókat és legelőket érinti ez, hisz ezeknél igen jelentős uniós 
támogatásokat lehet igényelni és az eddig fizetett bérleti díj igen aránytalan volt ehhez képest. Ha 
a bérlő nem kívánja a jelen feltételek mellett a bérleményt megújítani, akkor az önkormányzat a 
saját cégén keresztül el fogja végezni ezt a feladatot. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
elnökeként elmondja, hogy a bizottság a határozati javaslat 1. és 2. pontjának „A” változatát 
javasolja elfogadásra.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslat 1. pontjának „A” változatával 
kapcsolatban. 
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslat 1. pontjában azon mezőgazdasági 
terület haszonbérleti díját, melyre egységes területalapú támogatás igényelhető, egységesen 
20.000,- Ft/ha/év-ben határozza meg.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjának „A” változatával 
kapcsolatban.  
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslat 2. pontjában a külterületi 
haszonbérleti szerződések megkötésének idejét legfeljebb 5 évben határozza meg. 
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, a fentiek alapján szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
168/2013. (VI.28.) határozata 

az Önkormányzat tulajdonában álló, haszonbérlet útján hasznosított földterületek bérleti 
díjának megállapításáról 

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



 
 
1. A Képviselő-testület az Ózd város közigazgatási területén található, önkormányzati 

tulajdonban álló, haszonbérlet útján hasznosított földterületek bérleti díját 2014. január 1-jétől 
az alábbiakban állapítja meg.  

 
 Megnevezés Haszonbérleti díj 

1. Külterületi szántó, kert, szőlő, gyümölcsös hasznosítási 
mód esetén 20.000,- Ft/ha/év 

2. Külterületi gyep, legelő hasznosítási mód esetén 10.000,- Ft/ha/év 
3. Belterület szántóföldi és kertészeti növénykultúrák 

termesztése esetén 20.000,- Ft/ha/év 

4. Belterület gyep, legelő, kaszáló hasznosítási mód esetén 
(fűtermés betakarítás, legeltetés) 10.000,- Ft/ha/év 

5. Egy bérlemény után fizetendő évi haszonbérleti díj 
legkevesebb összege 2.000,- Ft /év 

 
Amennyiben a mezőgazdasági területre egységes területalapú támogatás – SAPS – igényelhető, a 
fekvéstől (kül-, belterület), művelési ágtól és használati módtól, valamint a támogatási lehetőség 
igénybevételétől függetlenül a haszonbérleti díj összege egységesen: 20.000,- Ft/ha/év 
 
Felelős:  Polgármester 
 PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
Határidő:  2014. január 1-jétől folyamatos 
 
2. A haszonbérleti díj változásáról az érintetteket írásban, illetve a helyben szokásos módon ki 

kell értesíteni, és gondoskodni kell a hatályban lévő haszonbérleti szerződések módosításáról.  
Új haszonbérleti szerződések  
 belterület esetén legfeljebb 5 évre, 
 külterület esetén legfeljebb   5 évre 
köthetők.  

Felelős:  Polgármester 
 PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
Határidő:  2013. szeptember 1., illetve folyamatos 
 
3. A Képviselő-testület felkéri az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a haszonbérlet 

útján nem hasznosított, valamint a haszonbérleti szerződések felmondásából fölszabaduló 
földterületekre vonatkozóan készítsen hasznosítási javaslatot. Készítse el továbbá ezen 
földterületek ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. üzemeltetésbe adásával kapcsolatos 
dokumentumokat is.  
 

Felelős:  ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 
  
Határidő:  2013. december havi Képviselő-testületi ülés 

 
 



 
 
4. A haszonbérlet útján hasznosított önkormányzati tulajdonban lévő termőföldek bérleti díjának 

megállapításáról szóló 38/2005. (XII.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
a Képviselő-testület külön előterjesztésben dönt. 

 
Felelős:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 
 PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
  
Határidő:  2013. december havi Képviselő-testületi ülés 

-.-.- 
 

Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Obbágy Csaba alpolgármesternek. 
 

5.) napirend 
Javaslat az Ózd, Gyár út 2. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések 

meghozataláról szóló 118/2013. (IV.24.) határozat módosítására 
 

Fürjes Pál előterjesztő ismerteti, a határozati javaslat arról szól, hogy az áprilisban hozott  döntés 
határidejét december 31-re módosítják.  
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottsági ülésen felvetődött, 
hogy mi lesz az épületek sorsa. Mivel az átadás-átvétel és egyéb körülmények még nem 
tisztázódtak, ezért van szükség a határidő eltolásra, amiben benne van az is, hogy esetleg 
visszavonásra kerül a határozat. A bizottság 6 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja a 
határozatot.  
 
Boda István képviselő röviden ismerteti az előterjesztés lényegét. A Gyár út 2-ben megszűnne a 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kihelyezett tagozata, helyére költözne a Polgármesteri 
Hivatal, a Zeneiskola átköltözne a Nevelési Tanácsadó helyére, a Nevelési Tanácsadó pedig a 
Vasvár Úti Általános Iskola kezelésében lévő fejlesztési központban kapna helyet. Véleménye 
szerint a Járási Hivatalnak új területre nincs szüksége, a Polgármesteri Hivatal elfér a jelenlegi 
épületben. A Nevelési Tanácsadó is kialakította már területét, a Zeneiskola sem fontosabb, mint a 
Nevelési Tanácsadó, ő is átköltözhetett volna más helyre, hisz több más épület áll üresen Ózdon. 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ sem alakította ki véleményét május 31-ig, tehát 
mindezek indokolják az időpont módosítást. A jelenlegi és a jövő pénzügyi helyzete nem jó, a 
Nevelési Tanácsadó, a Zeneiskola felújítása, a Polgármesteri Hivatal áthelyezése is nagy összeget 
venne igénybe. Véleménye szerint a Gyár út 2. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos döntést vissza 
kellene vonni.  
 
Fürjes Pál előterjesztő elmondja, Boda István képviselő hozzászólása is megerősítette azt, hogy 
szükséges a határidő módosítás. A Járási Hivatal funkciójának átalakítása igen is várható, több 
szakterület tömbösítését megvizsgálta a megyei kormányhivatal vezetése, amelyben nemsokára 
döntés várható. Kialakultak funkciók pl. építésügyi hatóság, valamint az ügysegédek is 
helyszűkével küzdenek, hisz egy héten több nap bent tartózkodnak a hivatalban. Elindít egy 
pályázatot a Járási Hivatal, amelyhez az önkormányzat hozzájárulását adta, melynek keretében a 
hivatalban akadálymentesítés fog megvalósulni. Új tervrajz készült, amelyben nincs még 
egyértelmű döntés, hogyan fog alakulni a továbbiakban a kialakítás. Ezek a körülmények mind azt 
indokolják, hogy halasszák el a döntést.  



 
 
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak. 
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 11 igen, 1 nem 
szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
169/2013. (VI.28.) határozata 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
az Ózd, Gyár út 2. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 

118/2013. (IV.24.) határozat módosításáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta: 
 

1. A Képviselő-testület 118/2013. (IV.24.) határozatának (a továbbiakban: Határozat)  2.2. 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 
  
„2.2. Amennyiben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ meghozza azon döntését, 
miszerint az alapfokú művészeti nevelést és oktatást a 2.1. pontban megjelölt helyszínen 
végzi, az Ózd, Gyár út 2. szám alatti, 5267/A/1 hrsz-ú, Kaszinó megnevezésű ingatlan 
üzemeltetési jogát, az ingatlanban található ingóságokkal együtt az ÓZDINVEST Kft.-től 
elvonja és az Ózdi Polgármesteri Hivatal ingyenes használatba átadja.” 

 
2. A Képviselő-testület a Határozat 2.3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
„2.3. A 2.2. pontban foglalt, Kaszinó megnevezésű ingatlan üzemeltető-váltás részleteire 
legkésőbb 2013. december 31-ig vissza kell térni.” 
 

3. A Képviselő-testület a Határozat 2.4. pontját hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős: az üzemeltető-váltás előkészítéséért:  
 PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője,  
 ÓZDINVEST Kft. 
Határidő: 2013. december 31. 

-.-.- 
 

6.) napirend 
Javaslat államháztartáson kívüli szervezetek támogatásának jóváhagyására 

 
Fürjes Pál előterjesztő ismerteti a határozati javaslatban történt módosításokat. 
-Az Ózd Városi Sportegyesület 40.000 Ft támogatásban részesül Dr. Mészáros Miklós képviselői 
keretéből. 
- Az Ózd Városi Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztálya 36.000 Ft  támogatásban részesül  
Galanics Ferenc képviselői keretéből. 
- A Bolyki Római Katolikus Egyházközség 100.000 Ft támogatásban részesült Dr. Mészáros 
Miklós képviselői keretéből. 



 
 
- A mÓZDulj meg Egyesület összesen 240.000 Ft támogatásban részesül, Csutor László  képviselő 
által 95.000 Ft, Obbágy Csaba  képviselő részéről 95.000 Ft, és Vitális István képviselő részéről 
50.000 Ft.  
- a Bródy Imre Középiskola Fejlesztési és Tehetséggondozó Alapítvány 30.000 Ft támogatásban 
részesül Tóth Pál képviselő keretéből. 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság az elhangzott 
módosításokkal együtt megtárgyalta az előterjesztést és azt egy tartózkodás mellett, 6 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak az elhangzott módosításokkal együtt a határozati 
javaslatról.  
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
170/2013.(VI. 28.) határozata 

államháztartáson kívüli szervezetek támogatásának jóváhagyásáról 
 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület jóváhagyja a(z)  
 

a) Bárka Színpad és Műhely Kulturális Egyesület  200.000 Ft-tal,  
b) Bolyokért Alapítvány 100.000 Ft-tal, 
c) Mentők a mentésért Alapítvány 50.000 Ft-tal, 
d) Ózdi Tenisz Club  40.000 Ft-tal, 
e) Ózd Városi Sportegyesület 40.000 Ft-tal, 
f) Ózd Városi Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztálya 36.000 Ft-tal, 
g) Bolyki Római Katolikus Egyházközség 100.000 Ft-tal, 
h) mÓZDulj meg Egyesület 240.000 Ft-tal, 
i) Bródy Imre Középiskola Fejlesztési és Tehetséggondozó Alapítvány 30.000 Ft-tal 

 
történő támogatását.  
 
A támogatások forrása az általános és lakóterületi céltartalék. 

 
Felelős: Pénzügyi osztályvezető 
Határidő: Támogatási megállapodás megkötését követően 

-.-.- 
 
 

 
 



 
 

7.) napirend 
Javaslat Ózd Város Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására 

 
Fürjes Pál előterjesztő elmondja, a város jelenleg is rendelkezik esélyegyenlőségi programmal, 
kormányrendelet módosítás miatt vált szükségessé a megújítása. A kistérséghez tartozó települések 
mindegyikénél megtörtént az Esélyegyenlőségi Program elfogadása. 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság az Egészségügyi, 
Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttesen tárgyalta az előterjesztést, melyet a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 tartózkodás mellett, az Egészségügyi, Szociális és 
Esélyegyenlőségi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasol.  
 
Boda István képviselő elmondja, a bizottsági ülésen ő tartózkodott a szavazástól, mivel a 
rendelkezésére álló idő alatt nem tudta áttanulmányozni az esélyegyenlőségi programot. Azóta a 
programot átolvasta, és egyetért az elfogadásával.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak. 
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:  

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

171/2013. (VI. 28.) határozata 
Ózd Város Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról 

 

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

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 
és a  2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet alapján elkészített, a határozat 1. mellékletét képező 
csatolt Helyi Esélyegyenlőségi Programot az abban foglalt tartalommal elfogadja. Az 
elfogadott programot az Önkormányzat honlapján meg kell jelentetni és az Ózdi 
Művelődési Intézmények Városi Könyvtárában hozzáférhetővé kell tenni. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

2. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 219/Szü 7/KH/2008. (II.19.) 
határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

  



 
 
Obbágy Csaba alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek. 

 
8.) napirend 

Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyására 

 
Tóth Pál előterjesztő elmondja, az intézménynél csökkent eggyel a vezetési szintek száma, 
szervezeti, strukturális változások és a személyi állományban csökkenés következett be, az 
állomány létszáma 65 főben került meghatározása. Ez éves szinten kb. 9 M Ft-os megtakarítást fog 
eredményezni. Az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnökeként elmondja, a bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak. 
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
172/2013.(VI. 28.) határozata 

a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyásáról 

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

 
A Képviselő-testület a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatát a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint 2013. július 1-jei hatállyal jóváhagyja. 
 
 
Felelős: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője 
Határidő: 2013. július 1. 
 
 
 
 
 



1. melléklet a 172/2013.(VI.28.) határozathoz 
 
 
 
 
 
 
 
 

Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 
3600  Ózd, Zrínyi út 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 
 
 

Hatálybalépés időpontja: 2013. július 1. 
  



 

  
 

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

I. 1.A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan, az intézmény működését szabályzó dokumentum, 
amely a magasabb jogszabályok előírásainak figyelembevételével meghatározza az intézmény 
szervezeti felépítését, a működés belső rendjét, valamint a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó 
rendelkezéseket. 
 

I.2.Alapító okirat 
Az Alapító Okirat a fenntartó határozata az intézmény létrehozásáról, működtetéséről, melyben 
meghatározza az intézmény jogállását, vagyonát, típusát, feladatait és dönt a működés feltételeinek 
biztosításáról. 
  

I.3.Az intézmény legfontosabb adatai 
a) Az alapító megnevezése: Ózd Város Önkormányzata  

3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
b) Az intézmény neve:   Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény  
c) Az intézmény rövidített neve:  VSI 
 
d) Az intézmény székhelye, címe: 3600 Ózd, Zrínyi út 5. (Hrsz: 8037/6.) 
 
e) Az intézmény telephelyei:  

ea)  központi telephely:   3600 Ózd, Zrínyi  út 5.  
eb) stadion és létesítményei:   3600 Ózd, Bolyki  főút  4. 
ec) városi sportcsarnok:   3600 Ózd, Brassói út 1. 
ed) városi lőtér:     3600 Ózd, Március 15. út, Hrsz: 0437/2 
ee) városi uszoda:   3600 Ózd, Brassói út 1/A, Hrsz. 8627 
ef) gyepmesteri telep:   3600 Ózd, Rombauer tér 3. 

 
 
f) Az alapításra vonatkozó határozat száma:  27/KH/2011.(II.17.)   
g) Az alapítás éve:     2011. 
h) Az alapítás ideje:     2011. március 9. 
i) Jogelőd intézmények:      --- 
j) Az intézmény KSH azonosító száma:  12791258 8412 322 05 
k) Az intézmény törzsszáma:   791254 
l) Az intézmény adószáma:   12791258-2-05 
m) Költségvetési elszámolási számla  11734121-15791258-00000000    

      OTP Bank Nyrt Ózdi Fiók     
n) Alszámla:      11734121-15791258-10100007  

OTP Bank Nyrt Ózdi Fiók Közfoglalkoztatás kiadásai 



 

  
 

o) Az intézmény ÁFA alanyisága:   Áfa alanya az általános szabályok szerint 
p) Az intézmény működési köre:   Ózd Város közigazgatási területe 
q) Az intézmény fenntartója:   Ózd Város Önkormányzata 
r) Az intézmény irányító szerve:   Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
s) Az intézmény jogállása:    költségvetési szerv 
 
t) Az intézmény gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:  

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 

I.4.A költségvetési szerv vezetőjére vonatkozó rendelkezések 
Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban Kjt.) 23. §. (1) bekezdése, valamint Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (továbbiakban Áht.) 9. §. (1) bekezdés b) pontja alapján Ózd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján 5 év határozott időre bízza meg. Egyéb munkáltatói 
jogokat Ózd Város Polgármestere gyakorolja. 
 

I.5.A költségvetési szerv műszaki vezetőjére vonatkozó rendelkezések 
Az intézmény műszaki vezetőjét a Kjt. 23. §. (1) bekezdése alapján Ózd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján 5 év határozott időre bízza meg. Egyéb munkáltatói 
jogokat az intézményvezető gyakorolja. 
 

I.6.A költségvetési szerv gazdasági vezetőjére vonatkozó rendelkezések 
Az intézmény gazdasági vezetőjét a Kjt. 23. §. (1) bekezdése, valamint az Áht. 9.§. (1) bekezdés 
c) pontja alapján Ózd Város Polgármestere nevezi ki. Egyéb munkáltatói jogokat az 
intézményvezető gyakorolja. 
 
Az intézményvezetőt – távollétében – általános hatáskörben a gazdasági vezető helyettesíti teljes 
jogkörrel.  
 

I.7.Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése 
 közalkalmazotti jogviszonyra a Kjt,  
 munkaviszonyra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2013. évi I. törvény,  
 a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, 
 egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. IV. 

törvény rendelkezései az irányadóak. 
(A továbbiakban közalkalmazotti jogviszony és munkaviszony együttesen: munkaviszony.) 



 

  
 

I.8.Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon 
A feladatellátásához szükséges vagyont az Alapító a feladat átvétel napjával, 2011. május 1-jével 
adta az intézmény használatába. 
Az intézmény használatában lévő ingatlanvagyont a függelék tartalmazza.  
Az ingóságokat, eszközöket az intézmény általános vagyonleltára sorolja fel. 
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 
 

I.9.A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga 
Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlanvagyont nem jogosult elidegeníteni, megterhelni, 
illetőleg biztosítékként felajánlani. 
 A vagyon feletti rendelkezésre vonatkozóan Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a 
vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet az irányadó. 
 

I.10.A költségvetéssel, költségvetési gazdálkodással kapcsolatos előírások 
A költségvetési szerv kiadási előirányzatait nem lépheti túl, kivéve, ha az államháztartás más 
alrendszereitől, alapítványtól és saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt ér el, 
valamint jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik. 
 
A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét és a külön 
jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi előirányzat maradványát 
kizárólag a képviselő testületi előirányzat módosítása után használhatja fel. 

I.11.Az ügyvitel szabályai 
 
Képviseleti jog 
Az intézmény képviseletére az intézményvezető, akadályoztatása, távolléte esetén a gazdasági 
vezető jogosult. 
Mindkettejük akadályoztatása, távolléte esetén a műszaki vezető jogosult. 
 
Szakmai teljesítésigazolási jog 
Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata szerint a jog 
gyakorlására felhatalmazott személyek. 
 
Utalványozási, kötelezettségvállalási és ellenjegyzési jog 
Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata szerint a jog 
gyakorlására felhatalmazott személyek. 
 
Kiadmányozási jog 
Az intézményhez beérkezett ügyiratokra tett intézkedések, valamint az intézmény által 
kezdeményezett intézkedések aláírására (kiadmányozására) az intézményvezető, akadályoztatása, 
távolléte esetén a gazdasági vezető jogosult.  
Mindkettejük akadályoztatása, távolléte esetén a műszaki vezető jogosult. 
 



 

  
 

Munkáltatói jogok gyakorlása 
A munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. 
 
Ellenőrzési tevékenység 
Az intézményben a vezetői ellenőrzés feladatait az intézményvezető, gazdasági vezető, valamint a 
műszaki vezető látja el. 
Főbb feladatok a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, a kontrollrendszer 
hatékony működtetése, a monitoring rendszer és az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése. 
 

I.12.A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 
Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és 
hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban 
foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. 
 
Az SZMSZ hatálya kiterjed: az intézménnyel munkaviszonyban állókra, (a továbbiakban 
munkavállalók) 
 

II. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY FELADATAI 
 

II.1. Az intézmény feladatai és hatásköre 
 
Az intézmény - az irányító szerv előzetes iránymutatásai alapján - elkészíti az éves költségvetését. 
Ellátja az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az 
üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, a beruházással, a vagyon használatával és 
hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a 
beszámolási kötelezettséggel járó feladatokat. 
Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény szervezeti 
egységei, dolgozói közötti megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik. 
A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, fenntartó 
által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően előírt 
feladatokkal, hatáskörökkel. 
 

II.2. Az intézmény szakágazatának és tevékenységeinek besorolása  
 
Az intézmény szakágazati besorolása (alapvető szakfeladata): 
 
841218 Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása és szabályozása 
 
Az intézmény alaptevékenységei: 
 
 
 



 

  
 

360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
412000 Lakó- és nem lakóépület építése 
421100 Út, autópálya építése 
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
429900 Egyéb máshová nem sorolt építés 
430000 Speciális szaképítés 
450000 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása 
494000 Közúti áruszállítás, költöztetés 
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
522009 Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
730000 Reklám, piackutatás 
750000 Állat-egészségügyi ellátás 
770000 Kölcsönzés, operatív lízing 
811000 Építményüzemeltetés 
812000 Takarítás 
813000 Zöldterület-kezelés 
841191 Nemzeti ünnepek programjai 
841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatások 
855100 Sport, szabadidős képzés 
855937 Máshová nem sorolt egyéb felnőttoktatás 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkozt. 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
932918 Mindenféle máshová nem sorolt szabadidős szolgáltatás 
960900 Máshová nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás 
 
Az intézmény általános költséghelyei: 
 
61 Karbantartó részlegek kiadásai 
 6117 Szerviz közvetett kiadásai 
62  Egyéb kisegítő részlegek kiadásai  
 6290 Raktár részleg kiadásai 
64  Szakágazatok közvetett kiadásai  
 6473  Városüzemeltetés közvetett kiadásai 
 6475 Zöldterület-kezelés közvetett kiadásai 
 6476 Sportlétesítmény-üzemeltetés közvetett kiadásai 
68  Központi irányítás kiadásai 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységei: 
 



 

  
 

A vállalkozási tevékenysége felső határa a módosított kiadási előirányzat 10 %-os mértékét érheti 
el. 
 
430000 Speciális szaképítés 
812000 Takarítás 
932918 Mindenféle máshová nem sorolt szabadidős szolgáltatás 
 
A feladatok forrásai: 
 

a)  intézményfinanszírozás 
b)  saját bevételek 
c)  támogatásértékű bevételek 
d)  államháztartáson kívülről kapott pénzeszközök 

 
Az intézmény éves költségvetés alapján gazdálkodik, közfeladatait a helyi önkormányzat, és az 
állam költségvetési, ill. egyéb támogatásaiból látja el. 
 

III. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
III. 1.Az intézmény szervezete és irányítási rendszere 
III. 1.1.Alapító 
Az intézményt Ózd Város Önkormányzata alapította azzal a céllal, hogy a helyi társadalom széles 
körét érintő kommunális szolgáltatásokat biztosítsa, továbbá a közfoglalkoztatás feltételeinek és 
kereteinek megteremtésével Ózd város és térsége vonatkozásában jelentős számú munkanélküli 
foglalkoztatása megvalósuljon. 
 
Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a)  az Alapító Okirat elfogadása, módosítása, 
b)  az intézmény létesítése, átalakítása, megszüntetése, 
c)  intézményvezető kinevezése és visszahívása, díjazásának megállapítása 
d)  műszaki vezető kinevezése és visszahívása, díjazásának megállapítása 

 

III.1.2 Az intézmény belső szervezeti egységei, főbb feladatai 
Az intézmény belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásánál elsődleges cél, 
hogy az intézmény feladatait zavartalanul és hatékonyan, a követelményeknek megfelelően lássa 
el. 
A szervezeti egységeinek részletes feladatait jelen szabályzat III.2.1. és III.2.2. pontja tartalmazza. 
 

III.2. Munkaköri leírások 
 
Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatainak leírását a munkaköri leírások tartalmazzák.  
A névre szóló munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a 
szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelően feladatait, jogait és kötelezettségeit. 
 



 

  
 

A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint feladat 
változása esetén, azok bekövetkezésekor módosítani kell. 
 
A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért felelős: 
a) az intézményvezető: a gazdasági vezető, a műszaki vezető és a sportlétesítmény 
intézményegység-vezető tekintetében, valamint a közvetlen irányítása alá tartozó 
közalkalmazottak vonatkozásában (titkárnő, a munka- és tűzvédelmi előadó,  jogi előadó, pályázati 
referens és informatikus). 
 
b) a gazdasági vezető: az irányítása alá tartozó közalkalmazottak vonatkozásában,  
 
c) a műszaki vezető: az irányítása alá tartozó közalkalmazottak vonatkozásában. 
 

III.2.1. Az intézmény vezetője és feladatai 
 
Intézményvezető feladatai: 

a)  vezeti az intézményt, felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért, 
b)  biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, 
c)  képviseli az intézményt külső szervek előtt, 
d)  tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének 

valamennyi területét, 
e)  gyakorolja a munkáltatói jogokat, 
f)  ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és 

döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, 
g)  elkészíti, elkészítteti az intézmény jogszabály szerint előírt szabályzatait, rendelkezéseit, 
h)  kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, 

intézményekkel, 
i)  támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek 

tevékenységét, 
j)  folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, 

munkáját  
k)  felelős az intézmény gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a pénzügyi és számviteli 

fegyelem megtartásáért, 
l)  elkészíti az intézmény költségvetését, gazdálkodásról szóló beszámolóit, jelentéseit, 
m)  gondoskodik az adatszolgáltatásról, szervezi az intézmény gazdasági, pénzügyi 

belső ellenőrzését,  
n)  kialakítja és szervezi az intézmény könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási, 

vagyonvédelmi rendjét, rendszerét az irányító szerv és a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően. 

 
Intézményvezetőt távollétében a gazdasági vezető helyettesíti. 
Az intézményvezető helyettesítése során a gazdasági vezetőre az intézményvezetőre vonatkozó 
szabályok az irányadóak. 
 
Az intézmény szervezeti felépítése: 



 

  
 

 
Az intézmény szervezeti felépítését a szervezeti ábra mutatja.  
A szervezet élén az intézményvezető áll.  
A beosztott munkatársak az Alapító által engedélyezett létszámkeret, és munkakör szerint állnak 
alkalmazásban. 
 
A szervezeten belül az egyes szervezeti egységek, és munkakörök megnevezése a következő:  
 
a) Intézményvezető  

aa) titkárnő  
ab) jogi előadó  
ac) munka- és tűzvédelmi előadó  
ad) pályázati referens 
ae) informatikus 
af) sportlétesítmény intézményegység vezető 

afa) sportszervező asszisztens 
afb) gondnok 
afc) uszodamesterek (3) 
afd) pénztárosok (3) 
afe) portások (3) 
aff) karbantartó 

ag) parkfenntartási csoport művezető  
aga) kerttervező  
agb) művezető helyettesek (2) 
agc) parkgondozók (3) 
agd) gépkocsivezetők (2) 
age) gépkezelő 

ah) műszaki csoportvezető 
aha) műszaki előadó  

 
b) Gazdasági vezető 

ba) Számviteli- és pénzügyi csoportvezető 
baa) főkönyvi könyvelő 
bab) analitikus könyvelők (2) 
bac) pénztáros 

bb) Munkaügyi csoportvezető 
bba) bér- és munkaügyi előadó  

bc)  Raktáros 
   

c) Műszaki vezető  
ca) Adminisztrátor 
 
cb) Szerviz csoport művezető 

cba) garázsmester 
cbb) autószerelők (2) 
 

cc) Szakipari csoport művezető 



 

  
 

cca) villanyszerelők (2) 
ccb) lakatosok (2) 
 

cd) Mélyépítési csoport művezető 
cda) kőművesek (2) 
cdb) gépkezelő 
 

ce) Közút-fenntartási csoport művezető 
cea) aszfaltozó 
ceb) kisgép-kezelő 
cec) gépkocsivezető 

 
cf) Köztisztasági csoport művezető 

cfa) művezető helyettes 
cfb) úttisztító 
cfc) gyepmester 
cfd) takarítók (2) 
 

  



Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Ó z d  
Szervezeti felépítés 
 

 
 



 

  
 

III.2.2. Részletes feladatok 
 
A titkárnő feladatai  
 
A titkárnő az intézményvezető közvetlen hatáskörében látja el feladatait, az intézmény teljes 
adminisztrációs munkáját és egyéb titkársági teendőket. Ennek keretében:  
 

a)  fogadja a beérkező leveleket és küldeményeket, iktat, kezeli az ügyiratokat és az 
irattárat,  

b)  iktatja és irattárazza a kimenő leveleket,  
c)  gyűjti és kezeli az intézményvezetői utasításokat és iratokat,  
d)  nyilvántartást vezet az Alapító és a szakmai bizottságok intézményt érintő 

határozatairól, döntéseiről,  
e)  intézi a levelezéssel összefüggő feladatokat, 
f)  átveszi és szétosztja a hivatalos lapokat, közlönyöket,  
g)  koordinációs szerepet tölt be az intézményvezetőt kereső külső vezetők, a beosztott 

dolgozók között, 
h)  elvégzi az irodaszer beszerzéssel kapcsolatos feladatokat, 
i)  végrehajtja az intézményvezető utasításait. 

 
Jogi előadó feladatai 
 
Az intézményvezető közvetlen beosztottja. 
Az előadó a következő feladatokat látja el:  

a)  figyelemmel kíséri az intézmény működésének jogi és szabályozási környezetét, 
indokolt esetben javaslatot tesz a megfelelő működési és szabályozási változtatásokra,  

b)  előkészíti az intézmény szerződéseit, véleményezi a beérkező szerződéstervezeteket, 
c)  közreműködik a belső szabályzatok elkészítésében,  
d)  jelzi az intézményvezető felé a működésében tapasztalt esetleges szabálytalanságokat, 

törvénysértéseket,  
e)  az intézmény képviselete peres és kártérítési ügyekben, 
f)  közreműködik a közbeszerzések előkészítésében, lebonyolításában.  

 
 
Munka- és tűzvédelmi előadó feladatai 
A munka- és tűzvédelmi előadó az intézményvezető közvetlen beosztottja. 
Feladatai: 

a) az intézmény munka-, tűz-, és környezetvédelmi helyzetének folyamatos ellenőrzése, 
b) újfelvételes dolgozók elméleti munkavédelmi oktatása, 
c) véleményezési jog beruházások, felújítások műszaki és üzembehelyezési eljárásainak 

lefolytatásában, 
d) megszervezi és lebonyolítja a munka- és egészségügyi előírások betartását, 
e) ellenőrzi a munka-alkalmassági vizsgálatok meglétét,  
f) munkabalesetek kivizsgálása, kapcsolódó iratok hivatalos szervekhez határidőre 

megküldése, 
g) közreműködik a munkabalesettel összefüggő kártérítési igények kezelésében, 
h) munkavédelmi szabályzatban előírtak végrehajtásának ellenőrzése, mulasztókkal 

szemben felelősségrevonást kezdeményez, 
i) szakvélemény adása munkavédelmi felszerelésekhez, 
j) munkavédelmi szaktevékenység ellátása. 

 



 

  
 

A pályázati  referens  feladatai 
 
A pályázati szakreferens az intézményvezető közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el 
a következő feladatokat:  

a)  feladatkörébe tartozó bizottsági és képviselő-testületi előterjesztések előkészítése,  
b)  országos, regionális és EU-pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok benyújtásának 

kezdeményezése,  
c)  az elkészítendő pályázatoknál az önálló pályázatok elkészítése, a közös kistérségi, 

egyéb, pályázatoknál az intézményre jutó feladatok elvégzése,  
d)  az aktuális, futó pályázatok elszámolásának határidőre történő elkészítése, 
e)  a pályázatok lebonyolításának ellenőrzése,  
f)  közreműködik a közbeszerzések előkészítésében, lebonyolításában,  
g)  végrehajtja az intézményvezető utasításait. 

 
 
Informatikus  feladatai 
Az informatikus az intézményvezető közvetlen beosztottja. 
Feladatai:  
 

a)  kiépített LAN hálózat üzemeltetése, karbantartása, 
b)  a hálózati operációs rendszer (Novell Netware) felügyelete, üzemeltetése, 
c)  hálózati jogosultsági szintek beállítása, karbantartása, 
d)  kliens számítógépek hardveres és szoftveres karbantartása, 
e)  adatállományok szükség szerinti mentése, vírusellenőrzése, 
f)  szaktanácsadás, 
g)  internet hozzáférések beállítása, szabályozása, karbantartása a szolgáltató kapcsolódási 

végpontjától a belső hálózat felé, 
h)  az elektronikus levelezési rendszer beállítása, karbantartása a szolgáltató által biztosított 

virtuális szerveren, 
i)  intézményi honlap fejlesztése, karbantartása. 

 
 
Sportlétesítmény intézményegység vezető 
A sportlétesítmény intézményegység vezetője az intézményvezető közvetlen beosztottja. 
Feladatai:  

a)  folyamatosan figyelemmel kíséri a sportlétesítmények üzemeltetésével, működtetésével 
kapcsolatos költségek alakulását, javaslatokat tesz azok csökkentésére, 

b)  kapcsolatot tart a létesítményeket folyamatosan igénybe vevő egyesületekkel, 
intézményekkel,   

c)  megszervezi a tárgyi eszközök, műszaki berendezések üzemeltetését, karbantartását, 
javítását, 

d)  pénzkezelési szabályok betartása, betartatása, pénztár üzemeltetése, 
e)  uszodai "Házirend"-ben és az "Üzemeltetési Szabályzat"-ban előírtak betartása és 

betartatása, 
f)  kiemelt figyelemmel, az előírások következetes betartásával gondoskodik a vízkezelő 

anyagok (klórgáz, adagolandó vegyszerek, stb.) felhasználásáról, raktározásáról, 
g)  folyamatosan gondoskodik a telephelyek és létesítmények tisztaságáról,  
h)  gondoskodik a létesítmények nyitvatartási rendjének betartásáról, a pénztárak 

működtetéséről, a portaszolgálatról és az őrzés-védelemről, 
i)  gondoskodik az adott létesítmény biztonsági berendezéseinek (tűzriasztó, védelmi-

riasztó, oltókészülékek, tűzcsapok, stb.) működőképességéről, azok tényleges 
használatáról, 



 

  
 

j)  gondoskodik a sportlétesítmények üzemeltetésével kapcsolatban kötelezően előírt 
biztonságtechnikai, érintésvédelmi, villámvédelmi, stb. mérési jegyzőkönyvek 
elkészítéséről, az észlelt hibák azonnali elhárításáról,   

k)  gondoskodik a speciális ismeretfelújító oktatások megtartásáról, 
l)  gondoskodik a számlázáshoz szükséges adatszolgáltatásról, 
m)  létesítménykihasználtság javítása, tanfolyamok, sport-napközik, edzőtáborok 

szervezése, általános- és középiskolai sportnapok szervezése, lebonyolítása, sportaktíva 
hálózat szervezése, segítése, 

n)  kiemelt városi, országos és nemzetközi rendezvények, események lebonyolításában 
való közreműködés.   

 
Parkfenntartási csoport feladatai  
 
A részleget az részlegvezető irányítja, aki az intézményvezető közvetlen beosztottja. 
Feladatai:  

a)  végrehajtja az üzemre kiírt feladatokat,  
b)  elvégzi a parkok és zöldfelületek ápolási, gondozási, tisztántartási, növényvédelmi 

feladatait,  
c)  városszépítési, parkrendezési javaslatokat készít, 
d)  koordinálja, tanácsadással segíti az allergén növények elleni védekezést,  
e)  gondozza és fejleszti az erdők faállományát, elvégzi a szükséges növényvédelmi és 

vagyonvédelmi feladatokat,  
f)  részt vesz a viharkárok elhárításában,  
g)  irányítja, szervezi és ellenőrzi a közérdekű, közhasznú, közcélú- és közmunkák 

elvégzését,  
h)  tevékenysége során gondoskodik az ellátott feladatok pontos és hiánytalan 

bizonylatolásáról,  
i)  végrehajtja felettesei utasításait.  

 
A műszaki csoport  feladatai  
A szervezet irányítását a csoportvezető látja el, aki irányítja, szervezi és ellenőrzi a csoport 
munkáját. A csoportvezető az intézményvezető közvetlen beosztottja.  
A csoport feladatai a következők:  
 

a)  műszaki-gazdasági számítások, elemzések készítése az Alapító és az intézményvezető 
döntéseinek, határozatainak megalapozásához,  

b)  a műszaki csoport feladatkörébe tartozó bizottsági és képviselő-testületi előterjesztések 
előkészítése,  

c)  közreműködik az elkészítendő pályázatok műszaki tartalmának meghatározásában,  
d)  a pályázatok lebonyolításának műszaki ellenőrzése, utólagos műszaki értékelése,  
e)  az intézmény beruházási, fejlesztési, felújítási feladatainak előkészítése, bonyolítása, 

egyeztetése a társszervekkel, javaslattétel a saját kivitelezésre,  
f)  külső kivitelezéseknél ajánlatok kérése, értékelése, a szerződések előkészítése, a 

kivitelezés ellenőrzése és műszaki átvétele, a garanciák érvényesítése,  
g)  műszaki felmérések, számítások elvégzése, költségvetések készítése, 
h)  a fejlesztések, beruházások előzetes számításainak és az utólagos elemzések elvégzése,  
i)  közreműködés a közbeszerzések előkészítésében, lebonyolításában,  
j)  a karbantartási, felújítási, beruházási tervek elkészítése és ütemezése   
k)  a saját kivitelezésben, valamint a külső kivitelezők által végzett fenntartási, felújítási 

munkák és beruházások folyamatos helyszíni műszaki ellenőrzése, a munka végeztével 
műszaki átvétele,  

l)  folyamatosan gondoskodik a központi telephely és az üzemi irodák tisztántartásáról 



 

  
 

m)  a mérőórával rendelkező fogyasztási helyek óraállásainak havi rendszerességgel történő 
leolvasása és nyilvántartása, a szokásostól eltérő mért fogyasztás esetén a szükséges 
intézkedések megtétele 

n)  tevékenysége során gondoskodik az ellátott feladatok pontos és hiánytalan 
bizonylatolásáról,  

o)  végrehajtja felettesei utasításait.  
 
 
A gazdasági vezető feladatai, hatásköre 
 
A gazdasági vezető az intézményvezető közvetlen beosztottja. 
Feladatai:  

a)  irányítja és ellenőrzi a számviteli és pénzügyi, valamint anyagbeszerzési és 
készletgazdálkodási csoportok munkáját,      

b)  végrehajtja az általa irányított csoportokra vonatkozó feladatokat, az intézményvezető 
utasításait, az Alapító és a szakmai bizottságok döntéseit, határozatait,  

c)  előkészíti a feladatkörével összefüggő bizottsági és testületi előterjesztéseket,  
d)  meghatározza az általa irányított csoportok vezetőinek munkaköri feladatait,  
e)  irányítja és ellenőrzi az intézmény számviteli, pénzügyi tevékenységét,  
f)  irányítja az intézmény pénzügyi folyamatait,  
g)  biztosítja az intézmény likviditását, a költségvetési kapcsolatok bonyolítása, 

ellenőrzése, naprakész információk szolgáltatása, 
h)  irányítja a beszerzési és raktározási tevékenység ellátását, 
i)  irányítja, ellenőrzi a leltározások, selejtezések, vagyonfelmérések végrehajtását, 

megszervezését,  
j)  szervezi az intézmény gazdasági, pénzügyi belső ellenőrzését 
k)  ellenőrzi az intézmény gépjárműveinek, munkagépeinek irányítását, üzemanyag-

ellátásának megszervezését,  
l)  gondoskodik a számviteli és bizonylati fegyelem betartásáról,  
m)  gondoskodik az eszközök egyedi nyilvántartásának naprakész vezetéséről,  
n)  megszervezi és lebonyolítja az éves leltárt,  
o)  irányítja az intézmény eszköz- és anyagbeszerzését,  
p)  biztosítja a működéshez szükséges pénzügyi forrásokat,  
q)  kapcsolódó jogszabályok naprakész ismerete, betartása, betarttatása, 
r)  előkészíti a sportlétesítményeket használó egyesületek bérleti szerződéseit. 

 
 

A számviteli és pénzügyi csoport feladatai 
 
A számviteli és pénzügyi csoport irányítását a csoportvezető látja el, aki a gazdasági vezető 
közvetlen beosztottja.  
A csoportvezető feladata a hatályos törvények és kapcsolódó jogszabályok alapján:  

a)  végzi az intézmény gazdasági eseményeinek a megfelelő bizonylatokon alapuló 
folyamatos könyvelését,  

b)  közreműködik a számviteli és bizonylati fegyelem betartásában,  
c)  közreműködik a számviteli rend és a belső szabályzatok indokolt aktualizálásában,  
d)  közreműködik az eszközök egyedi nyilvántartásának naprakész vezetésében,  
e)  közreműködik az éves leltár megszervezésében és lebonyolításában,  
f)  elkészíti a havi főkönyvi zárásokat, ellenőrzi a főkönyv és az analitika egyezőségét,  
g)  gondoskodik az intézmény számviteli bizonylatainak, iratainak szabályszerű 

irattárazásáról és nyilvántartásáról,   
h)  adatokat szolgáltat a vezetői döntésekhez, végrehajtja felettesei utasításait,  



 

  
 

i)  adatokat szolgáltat a külső hatóságok részére (NAV, OEP, stb.),  
j)  rendezi és egyezteti az Önkormányzattal kapcsolatos elszámolásokat,  
k)  működteti az intézmény informatikai (számítástechnikai) rendszerét, javaslatot tesz 

annak fejlesztésére,  
l)  közreműködik az intézmény pénzügyi folyamatainak irányításában,  
m)  közreműködik a működéshez szükséges pénzügyi források biztosításában,  
n)  a szükséges és előírt nyilvántartásokat vezeti,  
o)  betartja és betartatja a pénzügyi- és adójogszabályokat,  
p)  a kötelezettségek nyilvántartása, teljesítése,  
q)  a követelések nyilvántartása, beszedése, behajtása, bizonylatolása,  
r)  számlázás,  
s)  a beérkező számlák ellenőrzése, a teljesítések igazoltatása, 
t)  a pénztár kezelése,  
u)  a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, ellenőrzése,  
v)  javaslat készítése a pénzügyi tervhez,  
w)  adatszolgáltatás az éves beszámolóhoz, mérleghez, a költségvetési jelentéshez 
x)  javaslattétel a pénzkezelési szabályzat indokolt aktualizálására,  
y)  az intézmény likviditási helyzetének figyelemmel kísérése, szükség esetén javaslattétel 

a megfelelő intézkedésre,  
z)  a tevékenységhez kapcsolódó dokumentumok irattárazása, őrzése,  
za) a gépjárművekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, a dokumentumok irattárazása, 
őrzése,  
zb) a kiadott üzemanyagkártyákkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése, 
zc) az üzemanyag-gazdálkodásra kiadott szabályzat végrehajtásának irányítása, 
ellenőrzése,  
zd) a gépjárművek műszaki ügyeinek intézése, kapcsolattartás a közlekedés felügyeleti 
szervekkel,  
ze) az éves és évközi leltározás elvégzése,  
zf) végrehajtja felettesei utasításait.  

 
A munkaügyi csoport feladatai  
 
A munkaügyi csoport irányítását a csoportvezető látja el, aki a gazdasági vezető közvetlen 
beosztottja.  
 
A csoport feladata a hatályos jogszabályok és rendeletek alapján:  

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 havi zárások elkészítése, a bér-, adó-, járulékadatok egyeztetése a főkönyvi 

könyveléssel, az éves adatszolgáltatások elkészítése,  
e)  a vonatkozó jogszabályok változásakor a szabályozásokban indokolt módosítások 

kezdeményezése,  
f)  a személyi adatok bizalmas kezelése,  
g)  a foglalkozás-egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok elvégzése,  
h)  a munkavállalók szabadságának nyilvántartása, ellenőrzése,  
i)  a természetbeni juttatások nyilvántartása, ügyintézése,  
j)  a személyi, bér- és munkaügyi iratok, dokumentumok irattározása, őrzése,  
k)  az intézményvezető utasításainak végrehajtása.  

     
 



 

  
 

A raktáros  feladatai 
 
A raktáros a gazdasági vezető közvetlen beosztottja.  
  
A raktáros feladatai a következők:              

a)  beszállított anyagok, áruk minőségi és mennyiségi átvétele, 
b)  a beszerzett anyagok, eszközök, berendezések raktározása, állaguk, állapotuk 

színvonalának, minőségének megőrzése, 
c)  raktározással kapcsolatos feladatok ellátása, raktárrend fenntartása, 
d)  bevételezési, kiadási bizonylatok kezelése, készletszintek naprakész figyelése, 
e)  selejtezések előkészítése, lebonyolítása, 
f)  az éves és évközi leltár elvégzése, 
g)  készlet-nyilvántartás naprakész vezetése,  
h)  a készletfogyás figyelése, jelzése felettesének  
i)  az egyes – kiemelten a veszélyes – anyagok raktározási előírásainak betartása,  
j)  anyagkiadás és a visszavételezés lebonyolítása, az érvényes utasításoknak megfelelően,  
k)  beszerzések során a költséghatékonysági és minőségi szempontok figyelembevétele 
l)  végrehajtja felettese utasításait. 

 
 
A műszaki vezető feladatai, hatásköre  
 
A műszaki vezető az intézményvezető közvetlen beosztottja. 
  
Feladatai:  

a)  irányítja és ellenőrzi az irányítása alá tartozó szervezeti egységek munkáját, 
b)  gondoskodik a feladatellátás hatékony végzése feltételeinek megteremtéséről, 
c)  kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatal osztályaival, a területi képviselőkkel, 
d)  irányítja és ellenőrzi a beruházási, felújítási és karbantartási feladatok végrehajtását, 
e)  közreműködik az intézmény költségvetésének összeállításában,  
f)  végrehajtja az intézményvezető utasításait, az Alapító és a szakmai bizottságok 

határozatait, döntéseit,  
g)  előkészíti a feladatkörével összefüggő bizottsági és testületi előterjesztéseket,  
h)  meghatározza az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek munkaköri 

feladatait 
 

 
Adminisztrátor feladatai 
Az adminisztrátor a műszaki vezető közvetlen beosztottja. 
Feladatai: 

a)  a közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak létszámnyilvántartásának naprakész 
vezetése, bérszámfejtéshez, bérfeladáshoz kapcsolódó mellékletekkel való felszerelése, 
egyeztetése, 

b)  fizetett szabadságok nyilvántartása, 
c)  munkalapok feldolgozása, 
d)  közfoglalkoztatottak felvételével és leszámolásával kapcsolatos iratok, 
e)  lakossági bejelentések regisztrálása. 

 
Szerviz csoport feladatai  
 
A csoportot a művezető irányítja, aki a műszaki vezető közvetlen beosztottja.  
Feladatai:  



 

  
 

a)  végrehajtja az üzemre kiírt feladatokat,  
b)  folyamatosan figyelemmel kíséri a járművek és gépek műszaki állapotát, a megelőző 

karbantartásra helyezi a hangsúlyt, 
c)  a járművek, egyéb gépek hibaelhárítási feladatainak elvégzése,  
d)  a járművek, egyéb gépek terv szerinti karbantartási feladatainak elvégzése,  
e)  gondoskodás a járművek biztonságos üzemfeltételeiről, felkészítés az időszakos 

szemlékre és a műszaki vizsgáztatásra,  
f)  a műszaki vizsgáztatások lebonyolítása,  
g)  külső megrendelések teljesítése,  
h)  az irányítása alatt megvalósuló munkákhoz szükséges anyagok beszerzése, 
i)  tevékenysége során gondoskodik az ellátott feladatok pontos és hiánytalan 

bizonylatolásáról,  
j)  végrehajtja felettesei utasításait.  

 
 
Szakipari csoport feladatai  
A csoportot a művezető irányítja, aki a műszaki vezető közvetlen beosztottja.  
Feladatai:  

a)  végrehajtja a szervezeti egységre kiírt feladatokat, 
b)  tevékenysége során gondoskodik az ellátott feladatok pontos és hiánytalan 

bizonylatolásáról, 
c)  önkormányzati ingatlanok hibaelhárítási feladatainak elvégzése, tervezett építészeti és 

szakipari karbantartási és fenntartási munkák elvégzése ütemterv szerint, 
d)  városrehabilitációs feladatok végrehajtásában részvétel, 
e)  ingatlanfejlesztési javaslatok készítése, 
f)  az irányítása alatt megvalósuló munkákhoz szükséges anyagok beszerzése, 
g)  külső megrendelések szerződés szerinti teljesítése. 

 
 
Mélyépítési csoport feladatai  
A csoportot a művezető irányítja, aki a műszaki vezető közvetlen beosztottja.  
Feladatai:  

a)  végrehajtja a szervezeti egységre kiírt feladatokat, 
b)  tevékenysége során gondoskodik az ellátott feladatok pontos és hiánytalan 

bizonylatolásáról,  
c)  az irányítása alatt megvalósuló munkákhoz szükséges anyagok beszerzése, 
d)  elvégzi a szükséges út- járda- és egyéb közterületi javítási, karbantartási munkákat, a 

közterületi műtárgyak (utak, hidak, alagutak, átereszek, vízi létesítmények) javítási és 
karbantartási munkáit. 
 

Közút-fenntartási csoport feladatai  
A csoportot a művezető irányítja, aki a műszaki vezető közvetlen beosztottja.  
Feladatai:  

a)  végrehajtja a szervezeti egységre kiírt feladatokat, 
b)  tevékenysége során gondoskodik az ellátott feladatok pontos és hiánytalan 

bizonylatolásáról,  
c)  az irányítása alatt megvalósuló munkákhoz szükséges anyagok beszerzése, 
d)  elvégzi a szükséges út- járda- és egyéb közterületi javítási, karbantartási munkákat, a 

közterületi műtárgyak javítási és karbantartási munkáit, 
e)  elvégzi a kiadott forgalomtechnikai feladatokat, 
f)  részt vesz a viharkárok elhárításában. 

 



 

  
 

 
Köztisztasági csoport feladatai  
A csoportot a művezető irányítja, aki a műszaki vezető közvetlen beosztottja.  
Feladatai:  

a)  végrehajtja a szervezeti egységre kiírt feladatokat, 
b)  tevékenysége során gondoskodik az ellátott feladatok pontos és hiánytalan 

bizonylatolásáról, 
c)  az irányítása alatt megvalósuló munkákhoz szükséges anyagok beszerzése, 
d)  téli időszakban ellátja a terv szerinti síkosság-mentesítési feladatokat, 
e)  gondoskodik az illegális hulladéklerakók felszámolásáról, 
f)  ellátja a közterületek kézi-gépi tisztántartási feladatait,  
g)  koordinálja, tanácsadással segíti a féreg- és rágcsálóirtási feladatokat, 
h)  tisztántartja és gondozza a sport-, és játéktereket, a köztéri szobrokat, műalkotásokat, 
i)  elvégzi a jogszabályokban és rendeletekben foglaltak betartásával a városi 

állategészségügyi feladatokat, 
j)  kapcsolatot tart a felügyeleti szervekkel és az állatorvosokkal, 
k)  gondoskodik a veszélyes hulladékok megfelelő tárolásáról, majd a feldolgozóhoz 

történő elszállításáról,  
l)  üzemelteti a gyepmesteri telepet,  
m)  közfoglalkoztatásban résztvevő munkavállalók irányítása, szervezése, ellenőrzése, 
n)  irányítja és ellenőrzi az épülettakarítók munkáját. 

 

III.3. Az intézmény munkáját segítő testületek, szervek, közösségek 
 
Az intézmény vezetője a hatékony és a magas színvonalú szakmai munka, a racionális 
gazdálkodás követelményét figyelembe véve rendszeresen tájékozódik és tájékoztat a számára 
biztosított fórumokon. 
 
Az intézményi munka irányítását segítő fórumok: 
 

a)  vezetői értekezlet, 
b)  műszaki értekezlet, 
c)  operatív műszaki értekezlet, 
d)  dolgozói munkaértekezlet. 

 
Vezetői értekezlet: 
Az intézmény vezetője szükség szerint, de hetente legalább egy alkalommal vezetői értekezletet 
tart. 
A vezetői értekezleten részt vesznek: gazdasági vezető, műszaki vezető, meghívottak. 
 
A vezetői értekezlet feladata: 
 

a)  tájékozódás a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek munkájáról, 
b)  az intézmény, valamint a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek aktuális és 

konkrét tennivalóinak áttekintése,  
c)  a szervezeti egység eltelt időszak alatt végzett munkájának értékelése, 
d)  a szervezeti egység munkájában tapasztalt hiányosságok feltárása és azok 

megszüntetésére intézkedések megfogalmazása, 
e)  a munkafegyelem értékelése, 
f)  a szervezeti egység előtt álló feladatok megfogalmazása, 



 

  
 

g)  a szervezeti egység munkáját, munkaközösségeit érintő javaslatok megtárgyalása, 
h)  az intézményt érintő szervezeti és működési kérdések megtárgyalása, 
i)  az intézmény dolgozóit érintő élet- és munkakörülményeket befolyásoló kérdések, 

fejlesztések megtárgyalása,  
j)  az intézmény működésével összefüggő tervek ismertetése, 
k)  megtárgyalja mindazon kérdéseket, javaslatokat, melyeket az intézményvezető 

előterjeszt. 
 

Műszaki értekezlet: 
Hetente egy alkalommal kerül megtartásra.  
Résztvevői: az intézményvezető, a műszaki vezető, a műszaki csoportvezető,a  parkfenntartási 
csoportvezető,a  szerviz csoport művezetője. 
A műszaki értekezlet feladata: 

a) az intézmény feladatellátását érintő fontosabb műszaki jellegű kérdések, problémák 
egyeztetése, 

b) az egyes szervezeti egységek közötti együttműködés koordinálása, 
c) munkagépek, szállítóeszközök tervezett javításának, műszaki vizsgáztatásának 

egyeztetése, és ezekből eredő kapacitásváltozásokkal kapcsolatos információcsere, 
d) a közfoglalkoztatásban résztvevő létszám egyes szervezeti egységek közötti felosztása, 

szükség esetén átcsoportosítása, 
e) egyéb előre nem látható, nagyobb horderejű műszaki vonatkozású problémák 

egyeztetése. 
 
 
Operatív műszaki értekezlet:  
Naponta kerül megtartásra, részvevői a műszaki vezető, és a szerviz, a szakipari, mélyépítési, 
közútfenntartási és köztisztasági csoport művezetője. 
 
Az operatív műszaki értekezlet feladata: 

a)  az elvégzendő feladatok ütemezése, a folyamatban lévő, illetve tervezett feladatok 
megvalósításával kapcsolatos teendők egyeztetése,  

b)  a szállítási, logisztikai feladatok kooperálása, 
c)  a munkagépek és egyéb eszközök igénybevételének egyeztetése, 
d)  anyagigényléssel, anyagbeszerzéssel kapcsolatos feladatok egyeztetése. 

 
 
Dolgozói munkaértekezlet: 
 
Az intézmény vezetője szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal dolgozói 
munkaértekezletet tart. 
Az értekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi munkavállalóját, valamint a fenntartó 
képviselőjét. 
 
Az intézményvezető a dolgozói értekezleten: 

a)  beszámol az intézmény eltelt időszak alatt végzett munkájáról, 
b)  értékeli az intézmény programjának, munkatervének teljesítését, 
c)  értékeli az intézményben dolgozók élet- és munkakörülményeinek alakulását, 
d)  ismerteti a következő időszak feladatait. 

 
Az értekezlet napirendjét az intézményvezető állítja össze. 
 



 

  
 

Az értekezleten lehetőséget kell adni, hogy a munkavállalók véleményüket, észrevételeiket 
kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel, és azokra választ kapjanak. 
A dolgozói munkaértekezletről jegyzőkönyvet kell készíteni, megőrzéséről az intézmény 
vezetője gondoskodik. 
 
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

a)  az ülés helyét, időpontját, 
b)  a megjelentek nevét, 
c)  a tárgyalt napirendi pontokat, 
d)  a tanácskozás lényegét, 
e)  a hozott döntéseket. 

 

IV. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI 
 

IV.1. Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai 
 

IV.1.1. Munkáltatói jogok gyakorlása, a munkaviszony, munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszony létrejötte 

 
A munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. 
Az intézmény valamennyi munkavállalója felett a munkáltatói jogokat az intézményvezető 
gyakorolja: 

a)  kinevezés, 
b)  közalkalmazotti jogviszony módosítása, 
c)  közalkalmazotti jogviszony megszüntetése, 
d)  valamennyi dolgozó tekintetében a vezetők, és csoportvezetők előzetes 

meghallgatásával dönt: 
da) tanulmányi szerződés megkötéséről, 
db) jutalmazásról, bérfejlesztésről, 
dc) rendkívüli fizetés nélküli szabadságról, 
dd) a túlmunka elrendeléséről, 
de) a munkaidőnek az általánostól eltérő ledolgozásáról, 
df) fegyelmi eljárás megindításáról. 

 
Az intézmény az alkalmazottak esetében a belépéskor munkaszerződésben, vagy határozatlan 
idejű kinevezéssel határozza meg, hogy az alkalmazottat milyen munkakörben, milyen 
feltételekkel és milyen mértékű alapbérrel foglalkoztatja. 
 
Az intézmény feladatainak ellátására megbízási jogviszony keretében foglalkoztathat külsős 
személyeket. 
 
Az intézmény megbízási szerződést köthet saját dolgozójával munkakörén kívül eső feladatra, 
határozott időre, átmeneti időszakra. 
 

IV.1.2. Az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók díjazása 
 



 

  
 

A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat munkaszerződésben, vagy kinevezési 
okiratban kell rögzíteni. 
Az intézmény munkadíjazási formája: személyi alapbér, illetmény. 
A munkabér kifizetése: tárgyhónapot követő hónap 5. naptári napjáig esedékes. 
Abban az esetben, ha a kifizetés napja szabad-, pihenő-, vagy munkaszüneti napra esik, a 
kifizetést a megelőző munkanapokon kell teljesíteni. 
Kifizetéskor a személyi jövedelemadó-előleg, a munkavállalói járulék és a 
társadalombiztosítási járulék levonásra kerül. 
A tévesen kifizetett díjazás visszafizetésére – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével 
– 60 napon belül kell a dolgozót írásban kötelezni. 
 
A minőségi vagy mennyiségi többletmunkát végző dolgozók jutalomban részesíthetők. 
 

IV: 1.3. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok 
megőrzése 

 
A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben 
lévő szabályok, és a munkaszerződésben, vagy a kinevezési okmányban leírtak szerint történik. 
 
A munkavállaló köteles a munkakörébe tartozó munkát legjobb képességei kifejtésével, az 
elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően 
nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot,  amely a munkaköre betöltésével 
összefüggésben jutott tudomására és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre 
hátrányos következményekkel járhat.  
 
A munkavállaló munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi 
vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni. 
 
Amennyiben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható 
felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és amelyek 
nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené. 
 
Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők: 


a)   a munkavállalók személyes adatai,  
b)   bérezéssel kapcsolatos adatok, 
c)   pénzügyi, számviteli adatok, 
d)   üzleti- és levéltitok, 
e)   ellenőrzések, vizsgálatok során felmerült bizalmas jellegű adatok, 
f)   intézményvezető által esetenként üzleti titoknak minősített adatok. 

 
A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi 
munkavállalója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak 
közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap, vagy hatóság erre nem kötelezi. 
 

IV.1.4. Nyilatkozat tömegtájékoztatási szervek részére 
 
A tömegtájékoztatási eszközök munkatársainak tevékenységét az intézmény munkavállalóinak 
az alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük: 



 

  
 

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás 
nyilatkozatnak minősül. 
 
A felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat: 

a)  az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az 
intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult, 

b)  elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztatási eszközök munkatársainak 
udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon, 

c)  a közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért 
a nyilatkozó felel, 

d)  a nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali 
titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény  jó hírnevére és 
érdekeire, 

e)  nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, 
amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, 
az intézménynek anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, 
amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik, 

f)  a nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés 
előtt megismerje,  

g)  kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait 
tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse, 

h)  külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat minden esetben csak az 
intézményvezető engedélyével adható. 

 

IV:2. A munkarend beosztása 
 
A munkarendet a szakmai és egyes központi jogszabályok szerint kell kialakítani. Ennek 
hiányában a munkarendet a felügyeleti szerv engedélyével a munkáltató állapítja meg. A 
munkaviszonyra vonatkozó belső szabályok kialakításánál az Mt, valamint a Kjt. előírásai az 
irányadók. 
 
Az intézményben a hivatalos munkarend, mely a munkaidőt és a pihenőidőt 
(ebédidő) tartalmazza a következő:  
 

a). Alapesetben: 
- hétfőtől péntekig:  07 00  órától  15 00 óráig, 

b). az a). pontban foglaltaktól eltérően:  
 

 műszaki vezető alá rendelt és parkfenntartási csoport munkavállalói, továbbá 
raktáros 
hétfőtől péntekig: 06 00  órától  14 00 óráig 

 egyéb munkavállalók vonatkozásában: munkaköri leírás szerint 
 

c). időszakosan eltérő munkarendben dolgoznak: 
 mindazon munkavállalók, akik a feladatellátás (pl.: téli ügyelet) érdekében előre 

meghatározható ideig eltérő munkarendben dolgoznak, 
 mindazon munkavállalók, akik részére - rendkívüli helyzet esetén – az 

intézményvezető elrendeli.  
 



 

  
 

IV.3. Fizetett szabadság 
 
A munkavállalók éves rendes szabadságának mértékét a Kjt-ben és Mt-ben foglalt előírások 
szerint kell megállapítani.  
  
A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak az 
intézményvezető, egyéb esetekben a közvetlen munkahelyi vezető jogosult. 
 
A munkavállalókat megillető, és igénybevett szabadságról nyilvántartást kell vezetni. Az 
intézményben a szabadság nyilvántartás vezetéséért a munkaügyi csoport a felelős. 
 

IV. 4. A helyettesítés rendje 
 
Az intézményben folyó munkát a munkavállalók időleges vagy tartós távolléte nem 
akadályozhatja. 
A munkavállalók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az intézmény 
vezetőjének, illetve felhatalmazása alapján az adott szervezeti egység vezetőjének feladata. 
A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes munkavállalókat érintő konkrét feladatokat a munkaköri 
leírásban kell rögzíteni. 
Az intézményen belüli helyettesítés rendjét az intézmény vezetője belső utasításban 
szabályozhatja. 

IV.5. Az intézménnyel jogviszonyban álló dolgozók továbbképzése 
 
Az intézmény a tanulásban, továbbképzésben azokat a munkavállalókat támogatja, akiknek 
munkakörük betöltéséhez nélkülözhetetlen a képzés által nyújtott képesítés megszerzése. 
 
A továbbképzés költségeihez való hozzájárulás mértékét a rendelkezésre álló összeg, a 
továbbképzési díj és a jelentkezők száma alapján évente kell felülvizsgálni. 
A tovább tanuló munkavállalóval tanulmányi szerződést kell kötni. 
 

IV. 6. A munkába járás költségeinek megtérítése 
 
A munkáltató köteles a munkába járás költségeit, annak jogszabályban meghatározott 
százalékát megtéríteni. 
Ha a munkavállalónak alkalmazása után a munkába járás körülményeiben változás állt be, azt 
az intézményvezető részére azonnal be kell jelenteni. 
 

IV.7. Béren kívüli juttatások 
 
Közalkalmazott munkavállalók részére étkezési hozzájárulás biztosítása Erzsébet utalvány 
formájában. 
Iskoláskorú gyermeket nevelő munkavállalók számára Iskolakezdési támogatás juttatása. 
 

IV.8. Egyéb szabályok 
 

 Telefonhasználat 



 

  
 

Az intézményben lévő vezetékes telefonokat magáncélra nem lehet használni. Az ellenőrzés 
szúrópróbaszerűen történik, részletes számla lekérésével. 
Az ellenőrzésért felelős: a gazdasági vezető 
 

 Fénymásolás 
Az intézményben a szakmai munkával összefüggő anyagok fénymásolása térítésmentesen 
történhet. A fénymásolót magáncélra igénybe venni nem lehet.  
 

 Dokumentumok kiadásának szabályai 
Az intézményi dokumentumok (személyi anyagok, szabályzatok) kiadása csak az 
intézményvezető engedélyével történhet. 
 

 Saját gépkocsi használata 
 
A saját tulajdonú gépjárművek hivatali célú használatának költségtérítését a hatályos 
jogszabályok szerint kell megtéríteni. 60/1992. (IV. 1.) Kormányrendeletben meghatározott 
fogyasztási normát meghaladó üzemanyag felhasználás nem érvényesíthető.  
A saját gépjármű használat költségtérítése kiküldetési rendelvény alapján számolható el, a 
térítés mértéke nem lehet több a jogszabály szerint igazolás nélkül elszámolható mértéknél (ez 
a mérték a kormányrendeletben meghatározott üzemanyag-fogyasztási norma alapján az NAV 
által közzétett üzemanyagárral számított üzemanyagköltség és a kilométerenkénti 9 Ft 
személygépkocsi normaköltség). 
Saját gépkocsit hivatali célra az intézményvezető előzetes engedélyével lehet igénybe venni. 
 

IV.9. Kártérítési kötelezettség 
 
A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott 
kárért kártérítési felelősséggel tartozik. 
Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni. 
 
A pénztárost felelősség terheli az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében. 
 

IV.10.Anyagi felelősség 
 
Az intézmény a munkavállaló ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés során 
bekövetkezett kárért vétkességre tekintet nélkül felel, ha a kár a munkavállaló munkahelyén, 
vagy más megőrzésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett. 
A munkavállaló a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű 
használati értékeket (ékszereket, és készpénzt is ideértve) csak az intézmény-vezető 
engedélyével hozhat be munkahelyére.  
Az intézmény valamennyi munkavállalója felelős a berendezési felszerelési tárgyak 
rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek stb. megóvásáért. 
 

V. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BELSŐ ÉS KÜLSŐ 
KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE 

 



 

  
 

V.1. A belső kapcsolattartás 
 
Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek 
egymással szoros kapcsolatot tartanak. 
Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amely másik 
szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési 
kötelezettségük van. 
A belső kapcsolattartás rendszeres formái a különböző értekezletek, fórumok, személyes 
vezetői egyeztetések, valamint feljegyzések, jegyzőkönyvek, feladat tervek stb. átadása. 
 

V.2. Üzleti kapcsolatok 
 
Az intézmény feladatainak eredményesebb ellátása érdekében kapcsolatot tart olyan 
gazdálkodó szervezetekkel, amelyek anyagilag és erkölcsileg segítik a magasabb szakmai 
munka ellátását. 
. 

V.3. Az intézmény ügyiratkezelése 
 
Az intézményben az ügyiratok kezelése központosított rendszerben történik. Az ügyiratkezelés 
irányításáért és ellenőrzéséért az intézmény vezetője felelős. Az ügyiratkezelést az Iratkezelési 
szabályzatban foglalt előírások alapján kell végezni. 
 

V.4. A kiadmányozás rendje 
 
Az intézményben a kiadmányozás rendjét az intézményvezető szabályozza. A kiadmányozás 
rendjének szabályait az Iratkezelési Szabályzat tartalmazza. 
 

V.5. Bélyegzők használata, kezelése 
 
Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, 
cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való 
lemondást jelent. 
 
Az intézményben cégbélyegző használatára jogosultak: 

a)  intézményvezető 
b)  gazdasági vezető 
c)  műszaki vezető 
d)  munkaügyi csoport  
e)  titkárnő  
f)  sportlétesítmény intézményegység vezetője  
g)  számlázás  
h)  műszaki adminisztrátor 
i)  számviteli és pénzügyi csoport vezetője 
j)  pénztáros  
 



 

  
 

Az intézményben használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról nyilvántartást kell 
vezetni. 
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette használatba, melyet az 
átvevő személy a nyilvántartásban aláírásával igazol. 
A nyilvántartás vezetéséért felelős: a titkárnő. 
 
Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért. A bélyegzők beszerzéséről, 
kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenkénti egyszeri leltározásáról a gazdasági vezető 
gondoskodik, illetve a bélyegző elvesztése esetén az előírások szerint jár el. 
 

V.6. Az intézmény gazdálkodásának rendje 
 
Az intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, 
végrehajtásával, az intézmény kezelésében lévő vagyon hasznosításával összefüggő feladatok, 
hatáskörök szabályozása – a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével 
– az intézmény vezetőjének feladata. 
A gazdálkodási feladatokat a külön Ügyrendben meghatározott módon kell végezni. 
 
A gazdálkodás, működtetés belső szabályzatai: 

a)  Számlarend, 
b)  Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjének szabályzata 
c)  Számviteli politika, 
d)  Eszközök és források értékelési szabályzata, 
e)  Iratkezelési szabályzat, 
f)  Ügyrend, 
g)  Pénzkezelési szabályzat, 
h)  Leltárkészítési és leltározási szabályzat, 
i)  Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata, 
j)  Önköltség számítási szabályzat, 
k)  FEUVE szabályzat, 
l)  Közbeszerzési szabályzat, 
m)  Gépjármű üzemeltetési szabályzat, 
n)  Adatvédelmi és számítástechnikai védelmi szabályzat, 
o)  Beszerzések lebonyolítása szabályzat 
p)  Reprezentációs kiadások szabályai 
q)  Kiküldetési szabályzat 
r)  Bizonylati szabályzat 
s)  Telefonok használata 
t)  Készletgazdálkodási 
u)  Gazdálkodási 
v)  Munkavédelmi szabályzat, 
w)  Tűzvédelmi szabályzat. 

V.7. Bankszámlák feletti rendelkezés 
 
A banknál vezetett számla feletti rendelkezésre jogosultakat az intézményvezető jelöli ki. 
Nevüket és aláírásukat be kell jelenteni az érintett pénzintézethez. 
 
Az aláírás-bejelentési dokumentumok másolati példányát a gazdasági vezető köteles őrizni. 
 



 

  
 

V.8. Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje 
 
A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét az intézménynél az 
intézményvezető határozza meg. Részletes szabályait a kötelezettségvállalás, utalványozás, 
ellenjegyzés, érvényesítés rendjét rögzítő szabályzat tartalmazza. 
 

V.9. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati, hasznosítási 
rendje 

 
Az intézmény épületét címtáblával, zászlókkal kell ellátni.  
Az intézmény saját bevételének növelése érdekében – ha az nem sérti az alapfeladatok ellátását 
– szabad helyiségeit, berendezéseit bérbe adhatja. 
A bérbeadás szabályait a Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének 
szabályzata tartalmazza. 

V.10. Az intézményben végezhető reklámtevékenység 
 
Reklámhordozó csak az intézményvezető engedélyével helyezhető ki. 
Nem lehet olyan reklámot, reklámhordozót kitenni, amely személyiségi, erkölcsi jogokat 
veszélyeztet. Tilos közzétenni olyan reklámot, amely kegyeleti jogokat sért, amely erőszakra, 
a személyes vagy a közbiztonság megsértésére, a környezet, a természet károsítására 
ösztönözne. 
 

V.11. Folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) 
 
Az intézmény ellenőrzéseinek megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az intézmény 
vezetője a felelős. 
Az ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó 

a)  szakmai tevékenységgel összefüggő 
b)  gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat. 

 
Ennek keretében a költségvetési szerv vezetője köteles: 

a)  elkészíteni és folyamatosan aktualizálni az intézmény ellenőrzési nyomvonalait, 
b)  a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni és a 

kockázatkezelési rendszert működtetni, 
c)  szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. 

 
A szakmai és gazdálkodási tevékenységekkel kapcsolatos ellenőrzések éves ellenőrzési terv 
alapján történnek. 
Az ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell: 

a)  az ellenőrzés formáját, 
b)  az ellenőrzési területeket, 
c)  az ellenőrzés főbb szempontjait, 
d)  az ellenőrzött időszak meghatározását, 
e)  az ellenőrzést végző(k) megnevezését, 
f)  az ellenőrzés befejezésének időpontját, 
g)  az ellenőrzés tapasztalatai értékelésének időpontját és módját. 

 



 

  
 

Az ellenőrzések tapasztalatait az intézményvezető folyamatosan értékeli, és azok alapján 
megteszi a szükséges intézkedéseket, illetve kezdeményezi az intézkedések megtételét. 
Az ellenőrzések tapasztalatairól, eredményéről az érintetteket, a vizsgált terület vezetőit, 
valamint dolgozói értekezleten az intézmény munkavállalóit az intézmény vezetője 
tájékoztatja. 
 

V.12.  Intézményi óvó-, és védő előírások 
 
Az intézmény minden munkavállalójának alapvető feladata közé tartozik, hogy az egészségük 
és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, baleset, vagy ennek veszélye 
esetén a szükséges intézkedéseket megtegye. 
Minden munkavállalónak ismernie kell az SZMSZ függelékét képező Munkavédelmi 
szabályzatot és Tűzvédelmi szabályzatot, valamint tűz esetére előírt utasításokat, a menekülés 
útját. 
 

VI. FEJEZET: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Az SZMSZ hatálybalépése 

Az SZMSZ Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének (felügyeleti szerv) 172/2013. 
(VI.28.) határozatában foglalt jóváhagyásával 
2013. július 1. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. 
Hatályát veszti a 273/2011. (X.20.) KH határozattal jóváhagyott SzMSz. 
 
Az SZMSZ mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról az intézmény vezetője gondoskodik. 
 
 
Kelt: Ózd, 2013. június 27. 
 
 
        Tóth Pál 
        Intézményvezető 
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9.) napirend 
Javaslat a közkifolyókkal kapcsolatos döntések meghozatalára 

 
Vitális István előterjesztő ismerteti, egy munkacsoport alakult a kérdés kivizsgálására, 
melyben aktívan részt vett az Ózdi Vízmű Kft. vezetése és a Polgármesteri Hivatal illetékes 
osztálya. Alapos előkészítés után készült el az előterjesztés. A kérdéskör generálója a VSI volt, 
aki szintén részt vett a munkában, hisz rajta keresztül 11-12 m Ft értékben történik a 
vízvételezés ezeken a kutakon. Törvényi lehetőség lenne rá, hogy kiszámlázásra kerüljön a 
fogyasztás, de gyakorlati kivitelezése nem lehetséges. Felülvizsgálták milyen lehetősége van 
az önkormányzatnak a költségek csökkentésére, úgy hogy törvényi kötelezettségének eleget 
tesz, és biztosítja a szükséges ellátást a rászorulóknak. 123 közkifolyót vizsgáltak át, számtalan 
térkép készült, hisz a törvény előírja, hogy150 m-en belül kötelező közkifolyót biztosítani ott, 
ahol nincs ivóvíz ellátás. A területek képviselőknek is lehetősége volt rá, hogy észrevételeket 
tegyenek. Ismerteti Obbágy Csaba területi képviselő kérését, miszerint a határozat 1. 
mellékletben a 22. pontban szereplő Dobó út 67., amely lezárásra volt javasolva, ne lezárásra 
kerüljön, hanem nyomáscsökkentére, mivel 150 m-en belül csak a patak másik oldalán található 
kút, a lakosok nem tudják megközelíteni, mivel nincs híd a patakon. Úgy gondolja, ősszel sor 
kerülhet a most meghozott döntés felülvizsgálatára, és a közben érkező további észrevételeket, 
lakossági bejelentéseket figyelembe fogják majd venni. Az előterjesztés három megoldást 
javasol, 27 közkifolyó lezárásra, 62 nyomáscsökkentésre – amely azt jelenti, hogy a vízellátás 
biztosítva lesz, de az ipari mennyiségű víz kivételére ne legyen lehetőség – kerül. Lesznek 
továbbá olyan kutak, amelyek változatlan állapotban maradnak. A vázolt megoldással évente 
több millió Ft költségcsökkentést tudnak elérni. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökeként 
elmondja, a bizottság az elhangzott módosítással együtt elfogadásra javasolja a határozatot. 
 
Fürjes Pál levezető elnök elmondja, rendelkeznek hatósági engedéllyel is, melyben 
hozzájárulnak a szűkítéshez, illetve a megszüntetéshez. Fontos kérdés ez, hisz sok embert érint, 
a kiskert tulajdonosok ellátása valamilyen költségviseléssel megoldásra fog kerülni, vízvételi 
lehetőség lesz a számukra.  
 
Vitális István előterjesztő fontosnak tartja elmondani a kiskert tulajdonosok részére, hogy az 
Ózdi Vízmű vezetése jelezte a megbeszélések folyamán, hogy saját beruházásban, kísérleti 
jelleggel biztosítani fognak kutat, amelyen a kiskert tulajdonosok hivatalos vízáron, kártyás 
rendszerrel tudnak vízhez jutni.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, az elhangzott módosítással együtt szavazzanak a határozati 
javaslatról.  
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
173/2013.(VI.28.) határozata 

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

1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, illetve kezdeményezi, hogy Ózd város 
közigazgatási területén a víziközmű-szolgáltató (jelenleg: BORSODVÍZ Zrt.) – a 
továbbiakban: Szolgáltató – a határozat 1. mellékletében szereplő közkifolyókat a 



 

  
 

közegészségügyi szakhatóság hozzájárulását követően azonnal lezárja, illetve eltérő 
rendelkezés hiányában 2013. szeptember 30-át követően 15 napon belül leszerelje. 
Felkéri a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetőjét, hogy a 
munkálatok elvégzését a Szolgáltatótól rendelje meg. 

Felelős: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője 
Határidő: hozzájárulás megérkezését követően azonnal, illetve 2013. október 15. 

 
2. A Képviselő-testület kezdeményezi, hogy a határozat 2. mellékletében szereplő 

közkifolyókra legkésőbb 2013. július 15-ig olyan nyomásszabályozó eszköz kerüljön 
felszerelésre, mely a közkifolyó vízhozamát 2,5 liter/perc és 5,0 liter/perc közé 
csökkenti. A szerkezeteket ezt követően tárgyév november 1. és november 15. között 
kell kiszerelni, és következő év március 15. és 30. között kell visszaszerelni a 
közkifolyókba. Felkéri a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetőjét, 
hogy a munkálatok elvégzését a Szolgáltatótól rendelje meg, illetve a 
nyomásszabályozó szerkezetek be- és kiszerelésének költségét a közkifolyók 
üzemeltetésére vonatkozó keretből fizesse meg. A Város- és Sportlétesítmény-
üzemeltető Intézmény vezetője indokolt esetben a mellékletben felsorolt közkifolyókat 
felülvizsgálja és erre vonatkozó javaslatait minden év februárjában a Képviselő-testület 
elé terjeszti. 

Felelős: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője    
Határidő: 2013. július 15. illetve értelemszerűen 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 
vezetőjét, hogy a Szolgáltatóval együttműködve legkésőbb 2013. október 31-ig tegyen 
javaslatot a közkifolyók használatáról szóló 6/1996. (III.10.) önkormányzati rendelet 
aktualizálására. A Szolgáltató az egyéb javaslatait is a Képviselő-testület elé terjesztheti. 

Felelős: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője 
Határidő: 2013. október 31.  
 
 



 

  
 

 
1. melléklet a 173/2013. (VI.28.) határozathoz  

 
Lezárásra javasolt közkifolyók 

  

Ssz. 
Közkifolyó 
azonosítój

a 
Helye 

Ellátott 
háztartások 

száma 

Éves 
fogyasztása 

(m3) 
Helyettesíti, ill. a területet lefedi 

1. 13428 Mosonyi M. út 2. 2 54 Ifjúság út 2. 
2. 13128 Damjanich út 230. 3 28 Damjanich út 211., 244. 
3. 13126 Damjanich út 260. 3 43 Damjanich út 244. 
4. 13139 Egressy G. út 20. 4 27 Damjanich út 192. 
5. 13955 Bercsényi út 112. 3 221 Bercsényi út 97. 
6. 13485 Temető út 8. 5 83 Katona J. út. 48., Kolozsi u. 9. 
7. 13446 Somsályi út 6. 2 186 Somsályi út 1. 
8. 13953 Páfrány út 4. 12 182 Rendelő út 5. 
9. 13981 Somsályfő telep 15. 1 102 Somsályfő telep 23. 
10. 13444 Somsályfő telep 27. 0 3 Somsályfő telep 23. 
11. 13450 Pázmány út 78. 1 86 Pázmány út 54., Cserdalápa 
12. 12871 Hétes telep 5. 7 715 Hétes telep 3. 
13. 13943 Kiserdőalja 16. 5 574 Kiserdőalja 13., Óvoda út 
14. 13447 Új telep 31. 0 218 Új telep 36. 
15. 13985 Szőlőkalja út 46. 10 262 Szőlőkalja út 66., Munkácsy út 2. 
16. 13473 Munkácsy M. út 28. 2 33 Munkácsy út 2., 46. 
17. 13475 Munkácsy M. út 66. 6 110 Munkácsy út 46. Lyukóvölgy 11. 
18. 13471 Lyukóvölgy 1. 3 165 Lyukóvölgy 11. Szövetkezeti út 37. 
19. 13945 Kőalja út 105. 3 417 Kőalja út 93. 
20. 13969 Dózsa György út 16. 4 53 Dózsa Gy. út 40., Mekcsey út 134. 
21. 13454 Dobó út 16. 16 375 Dobó út 44., Mekcsey út 134. 
22. 13949 Örs vezér út 6. 7 143 Dobó út 124., Örs vezér út 32. 
23. 13484 Kovács-Hagyó út 60. 0 19 Kovács-Hagyó út 28. 
24. 13456 Bánszállás telep 18. 7 124 Bánszállás telep 13., 16. 
25. 13462 Bánszállás telep 55. 0 62 Bánszállás telep 29., 57. 
26. 13989 Center út 35. 3 60 Center út és Center út 63. 
27. 13960 Center út 42. 8 31 Center út és Center út 63. 

 
 
 



 

  
 

2. melléklet a 173/2013. (VI.28.) határozathoz 

Nyomáscsökkentésre javasolt közkifolyók 
 

Ssz. Közkifolyó 
azonosítója Helye 

Ellátott 
háztartások 

száma 

Éves 
fogyasztása 

(m3) 
Indoklás, megjegyzés 

1. 13620 Uraji út 40. 9 128   
2. 13452 Bolyki Tamás út 54. 21 212 Mintavételi hely! 
3. 13142 Kölcsey út 8. 27 161   
4. 13159 Szentsimoni út 81. 8 48   
5. 13174 Barátság út. 43. 5 119   
6. 13463 Katona J. út. 48. 0 55 Megszűnőt is pótol 
7. 13961 Vasvári Pál út 4. 12 169   
8. 13964 Csokonai út 14. 4 71   
9. 13433 Iparvasút út 13. n. a. 124   
10. 13465 Vasvár út 91. 20 35   
11. 13963 Zrínyi út 60. 14 205 Mintavételi hely! 
12. 13975 Pálgazda út 22. 22 216   
13. 13962 Csépányi út 131. 19 166 Mintavételi hely! 
14. 13430 Nyárjasalja út 22. 6 298 Indokolatlanul magas fogyasztás 
15. 13445 Somsályi út 1. 4 233   
16. 13978 Rendelő út 5. 6 162   
17. 13940 Akna út 7. 4 90   
18. 13443 Somsályfő telep 23. 2 101   
19. 13448 Pázmány út 35. 7 139   
20. 13449 Pázmány út 54. 9 21   
21. 13974 Karu utca 14 153   
22. 14581 Hétes telep 3. 9 896 Indokolatlanul magas fogyasztás 
23. 13592 Óvoda utca 8 319 Indokolatlanul magas fogyasztás 
24. 13941 Kiserdőalja 13. 4 421 Indokolatlanul magas fogyasztás 
25. 13958 Váci M. út 7. 11 384 Indokolatlanul magas fogyasztás 
26. 13988 Új telep 36. 8 377 Indokolatlanul magas fogyasztás 
27. 13455 Bartók Béla u. 23. 3 131   
28. 13986 Szőlőkalja út 66. 4 236   
29. 13469 Mátyás király út 38. 12 206   
30. 13973 Jókai út 5. 10 96   
31. 13947 Munkácsy M. út 2. 8 138   
32. 13474 Munkácsy M. út 46. 6 151   
33. 13472 Lyukóvölgy 11. 4 70   
34. 13468 Tábla út 43. 4 135   
35. 13483 Sziklástető 21. 7 108   
36. 13467 Kőalja út 44. 6 171   
37. 13602 Kőalja út 93. 3 270  Indokolatlanul magas fogyasztás 
38. 13617 Vasút út 34. 12 225   
39. 13965 Csontalma út 32. 8 187   
40. 12870 Akácos út 6. n.a. 343   
41. 13437 Mekcsey út 11. 6 43   



 

  
 

Ssz. Közkifolyó 
azonosítója Helye 

Ellátott 
háztartások 

száma 

Éves 
fogyasztása 

(m3) 
Indoklás, megjegyzés 

42. 13438 Mekcsey út 87. 14 221   
43. 13439 Mekcsey út 123. 10 135   
44. 13440 Mekcsey út 134. 13 79   
45. 13441 Mekcsey út 177. 8 583 Indokolatlanul magas fogyasztás 
46. 13455 Álmos vezér út 22. 2 61   
47. 13970 Forrás út 13. 9 148   
48. 13453 Dózsa György út 40. 10 278   
49. 13629 Dobó út 44. 10 343 Indokolatlanul magas fogyasztás 
50. 13966 Dobó út 67. 12 367 Indokolatlanul magas fogyasztás 
51. 13967 Dobó út 78. 18 423 Indokolatlanul magas fogyasztás 
52. 13968 Dobó út 124. 22 138   
53. 13140 Örs vezér út 32. 11 135   
54. 13951 Örs vezér út 60. 6 222   
55. 13481 Kovács-Hagyó út 28. 17 393 Indokolatlanul magas fogyasztás 
56. 13942 Bánszállás telep 13. 9 264   
57. 13944 Bánszállás telep 16. 10 283   
58. 13458 Bánszállás telep 29. 6 210   
59. 13948 Bánszállás telep 49. 10 66   
60. 13939 Bánszállás telep 57. 1 178   
61. 13479 Center út 63. 8 101 Mintavételi hely! 

62. 13982 Susa út 13 48 
 

 
-.-.- 

 
10.) napirend 

Javaslat az Ózd, Újtelep 5/B. sz. alatti 5199/A/3 és az 5199/A/4 hrsz-ú ingatlanok 
cseréjére 

 
Vitális István előterjesztő elmondja, az előterjesztés helyrajzi szám pontosításáról szól. A 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökeként elmondja, a bizottság elfogadásra javasolja a 
határozatot.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak. 
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot  hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
174/2013. (VI. 28.) határozata 

az Ózd, Újtelep 5/B.  sz. alatti 5199/A/3 és az 5199/A/4 hrsz-ú ingatlanok cseréjéről 
 
A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és Ózd Város Önkormányzatának 
tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati 
rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az alábbi döntést hozza: 
 



 

  
 

1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ózd, Újtelep 5/B. szám alatti, Ózd Város 
Önkormányzata tulajdonát képező 5199/A/4 hrsz-ú, lakás megnevezésű ingatlant  elcseréli a 
Hegedűs Gyula tulajdonában lévő 5199/A/3 hrsz-ú lakás megnevezésű ingatlannal. A csere 
értékazonosságon alapul, így a szerződő feleknek egymással szemben fizetési kötelezettsége 
nem keletkezik. 
 
2.) A cserével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik. 
 
Felelős: a szerződés elkészítéséért 
 Jogtanácsos 
 okiratok aláírásáért: 
 Polgármester 
 
Határidő: 2013. július 31. 

-.-.- 
11/a.) napirend 

Javaslat a 2013/2014-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának, valamint a 
maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére 

 
 

Obbágy Csaba előterjesztő ismerteti, minden évben a fenntartó, az önkormányzat dönt arról, 
hogy az óvodai csoportokban meghatározza a maximális létszámot. Az idén az 1225 férőhelyre 
1246 gyermeket írattak be, és további 40 gyermek beíratása várható év közben. Az igények 
kielégítése érdekében a maximális gyermeklétszám megemelésre kerül. Az előterjesztés arról 
szól, hogy egyes óvodákban milyen mértékben kerül ez meghatározásra. Kiemeli, az óvodák 
folyamatos felújítása, korszerűsítése azért történik, hogy meg tudjanak felelni az elvárt 
követelményeknek. A határozati javaslathoz az alábbi kiegészítést teszi:  
Felelős: Intézményvezetők 

 Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Köznevelési Csoport vezetője  
Határidő: értelemszerűen   
 
Galanics Ferenc az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és azt a módosítással együtt egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elmondja, a bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak az elhangzott módosítással együtt a határozatról. 
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő – testületének 
175/2013. (VI. 28.) határozata 

a 2013/2014 –es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának, valamint 
a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta és a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdése, d.) pontja, valamint 
ezen törvény módosításáról szóló 2013. évi LV. törvény 5. § alapján a következő döntést hozta: 



 

  
 

 
1. A Képviselő – testület a 2013/2014–es nevelési évben az Ózdi Alkotmány Úti 

Összevont Óvodában az indítható csoportok számát és a maximális csoportlétszám 
túllépését az alábbiak szerint határozza meg: 

 
1.1 Székhelyen: 4 csoport 
1.1.1  A 2 nagycsoportban a maximális csoportlétszám 20 % -kal történő 

túllépését engedélyezi. 
                  1.2.   A Mogyorósvölgyi Tagóvodában: 3 csoport 
                  1.2.1.  A középső és a nagycsoportban a maximális csoportban  létszám 20 % -

kal történő túllépését engedélyezi. 
 
2. A Képviselő – testület a 2013/2014–es nevelési évben az Ózdi Béke Telepi Óvodákban 

az indítható csoportok számát és a maximális csoportlétszám túllépését az alábbiak 
szerint határozza meg: 

 
2.1 Székhelyen: 9 csoport 
2.1.1.1. A 3 életkorban vegyes összetételű csoportban a maximális 

csoportlétszám 20 % - kal történő túllépését engedélyezi. 
                   2.2. Az Árpád Vezér Úti Tagóvodában: 4 csoport 

2.2.1.  1 életkorban vegyes összetételű csoportban a maximális csoportlétszám 
20 %-kal történő túllépését engedélyezi 

 
3. A Képviselő – testület a 2013/2014–es nevelési évben az Ózdi Petőfi  Úti – Csépányi 

Összevont Óvodában az indítható csoportok számát és a maximális csoportlétszám 
túllépését az alábbiak szerint határozza meg: 

 
3.1 Székhelyen: 4 csoport 
3.1.1 1 életkorban vegyes összetételű csoportban a maximális csoportlétszám 

20 % - kal történő túllépését engedélyezi. 
                     3.2. A Damjanich Úti Tagóvodában: 2 csoport 
                     3.2.1.  Mindkét csoportban a maximális csoportlétszám 20 %-kal történő 

túllépését engedélyezi 
                   3.3. A Csépányi Tagóvodában: 3 csoport       

3.3.1 2 életkorban vegyes összetételű csoportban a maximális csoportlétszám 
20 % - kal történő túllépését engedélyezi. 

                   3.4  A Somsályi Tagóvodában: 1 csoport 
       3.4.1 A csoportban a maximális csoportlétszám 20 %-kal történő túllépését 

engedélyezi. 
 
4. A Képviselő – testület a 2013/2014–es nevelési évben az Sajóvárkonyi – Táblai 

Összevont Óvodában az indítható csoportok számát és a maximális csoportlétszám 
túllépését az alábbiak szerint határozza meg: 

 
4.1 Székhelyen: 6 csoport 
4.1.1. 1 életkorban vegyes összetételű csoportban a maximális csoportlétszám 

20 % - kal történő túllépését engedélyezi. 
4.2 A Bánszállási Tagóvodában: 1 csoport 
4.2.1  A csoportban a maximális csoportlétszám 20 %-kal történő túllépését 

engedélyezi. 



 

  
 

4.3  Virág Úti Tagóvodában: 3 csoport 
 
5. A Képviselő – testület a 2013/2014–es nevelési évben a Városközponti 

Napköziotthonos Óvodában az indítható csoportok számát és a maximális 
csoportlétszám túllépését az alábbiak szerint határozza meg: 

 
5.1 Székhelyen: 4 csoport 
5.1.1. Valamennyi csoportban a maximális csoportlétszám 20 % - kal történő 

túllépését engedélyezi. 
5.2 A Nemzetőr Úti Tagóvodában: 6 csoport 

5.2.1  1 kiscsoportban, 1 középső csoportban, 1 nagycsoportban a 
maximális csoportlétszám 20 %-kal        történő túllépését engedélyezi. 

 
Felelős: Intézményvezetők 
   Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Köznevelési Csoport vezetője 
Határidő: értelemszerűen 
 

-.-.- 
 

11/b.) napirend 
Javaslat Alapító okiratok záradékainak kijavítására 

 
Fürjes Pál levezető elnök ismerteti, technikai jellegű módosításokat tartalmaz az előterjesztés.  
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke elmondja, a bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak. 
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
176/2013. (VI.28.) határozata 

Alapító okiratok záradékainak kijavításáról 
 

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

1. A Képviselő-testület jóváhagyja az Ózdi Alkotmány Úti Összevont Óvoda alapító 
okiratot módosító okirat, valamint az egységes szerkezetű alapító okirat záradékában az 
alábbi javítást: 

 
„Záradék: 
 
Jelen alapító okirat 2013. július 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Ózdi 
Alkotmány Úti Összevont Óvoda 2012. október 18. napján kelt 163/2012. (X.18.) 
számú, egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
 



 

  
 

Az alapító okiratot Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 162/2013. 
(VI.20.) számú határozatával hagyta jóvá.”  

 
2. A Képviselő-testület jóváhagyja az Ózdi Petőfi Úti – Csépányi Összevont Óvoda alapító 

okiratot módosító okirat, valamint az egységes szerkezetű alapító okirat záradékában az 
alábbi javítást: 

 
 

„Záradék: 
 
Jelen alapító okirat 2013. július 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Petőfi Úti - 
Csépányi Összevont Óvoda 2012. július 19. napján kelt 116/2012.(VII.19.) számú, 
egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
162/2013.(VI.20.) számú határozatával hagyta jóvá.” 

  
 

3. A Képviselő-testület jóváhagyja az Ózdi Béketelepi Óvodák alapító okiratot módosító 
okirat, valamint az egységes szerkezetű alapító okirat záradékában az alábbi javítást: 

 
„Záradék: 
 
Jelen alapító okirat 2013. július 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Ózdi Béke 
Telepi Óvodák 2012. október 18. napján kelt 163/2012.(X.18.) számú, egységes 
szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
162/2013.(VI.20.) számú határozatával hagyta jóvá.” 

 
Felelős: Humánerőforrás és Képviselő-testület Osztály Köznevelési Csoport 
Határidő: döntést követően azonnal 

-.-.- 
 

A 12.) napirend tárgyalására zárt ülésen kerül sor, melynek anyagát külön jegyzőkönyv 
tartalmazza.  
 
Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Obbágy Csaba alpolgármesternek. 

 
13.) napirend 

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő ÉMÁSZ Nyrt. részvények értékesítésére 
 
 

Fürjes Pál előterjesztő indokolásként előadja, az ÉMÁSZ részvény értéke korábban bevonásra 
került a MANDA fedezetébe, mert ez a projekt egy 1,6 milliárdos kiemelt kormányzati 
beruházást fog jelenteni, így szükséges volt a beruházás mögé állni.  A kiadott előterjesztésben 
jól látható, hogy a részvények árfolyama a elmúlt időszakban folyamatosan csökkenő 
tendenciát mutat, ezért nem célszerű tovább tartani. Mindezek ismeretében – véleményük 
szerint – szükséges – a további gyengülés elkerülése érdekében – a mielőbbi értékesítés. 
Megjegyzi, a további felhasználásról a későbbiekben fognak dönteni.  



 

  
 

 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke úgy gondolja, hogy az értékesített 
részvény a komoly pénzszűkében lévő szervezetek jövőbeni pályázataihoz, szerződéseihez 
szükséges önerőnek lehet a forrása, amelyet egyértelműen a városban szeretnének felhasználni. 
A bizottság ennek ismeretében tárgyalta meg az előterjesztést, amelynek „A” változatát  
egyhangúlag elfogadásra javasolta a testületnek.   
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, szavazzanak a 
határozati javaslat „A” változatának elfogadásáról.  
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2  tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

179/2013. (VI.28.) határozata 
az Önkormányzat tulajdonában lévő  

ÉMÁSZ Nyrt. részvények értékesítéséről 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi döntést hozta: 
 
1.  A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási forrásainak pótlása érdekében úgy 

dönt, hogy Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő 11.794 db (117.940eFt 
névértékű) ÉMÁSZ Nyrt. részvényt értékesít az alábbi feltételek együttes fennállása 
esetén: 

a) A részvények vételére szóló ajánlattétel feltétel nélküli, azonnali vételár 
fizetéssel történjen. 

 
b) A vételi ajánlat legalább a névérték 95 %-a legyen. Törekedni kell ezen árfolyam 

felett történő értékesítésre.  
 

2.  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a részvényértékesítéssel 
kapcsolatos dokumentumokat aláírja, szerződéseket megkösse. 

 
Felelős:  
a részvény értékesítés lebonyolításáért:  PH. Pénzügyi Osztály vezetője 
a dokumentumok és szerződések aláírásáért:  Polgármester 
Határidő: 2013. december 31. 

-.-.- 
 

Obbágy Csaba alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek. 
 

14.) napirend 
Javaslat kulturális célokra történő támogatás jóváhagyására 

 
Galanics Ferenc Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondja, több helyről kaptak 
támogatást kérő leveleket, amelyeket a bizottság  megtárgyalt. Elsőként az Ózdi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat kérését említi, akik a VI. Roma Nap megrendezéséhez kértek 
támogatást. A bizottság ezt a kérést elutasította, mivel más forrásból már  támogatásban 
részesültek. A bizottság a továbbiakban a Bárka Színpad XVI. Utcaszínházi Zenei Napok 



 

  
 

megrendezését  100.000,- Ft összeggel, az Ózdi Görögkatolikus Egyházközség Hittan táborát 
80.000,- Ft összeggel, az ÓMI  horvátországi szereplését pedig 100.000,- Ft összeggel javasolja 
támogatni.  
 
Fürjes Pál levezető elnök felhívja a figyelmet, hogy a javaslatok alapján az előterjesztésben 
szereplő 4 határozati javaslatról  külön-külön kell szavazniuk. Kéri, elsőként szavazzanak az 
Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat VI. Roma Nap határozati javaslat „B” változatának 
elfogadásáról. 
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2  tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
180/2013.(VI.28.) határozata 

Kulturális célokra történő támogatás elutasításáról 
(Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat – VI. Roma Nap -) 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Képviselő – testület az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét nem támogatja. 
 
Felelős / kiértesítésért: a Humánerőforrás és Képviselő – testületi Osztály Vezetője 
Határidő:                        döntést követően azonnal 
 

-.-.- 
 

Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a Bárka Színpad határozati javaslat „A” 
változatának  elfogadásáról.  
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1  tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
181/2013. (VI. 28.) határozata 

Kulturális célokra történő támogatás jóváhagyásáról 
(Bárka Színpad – XVI. Utcaszínházi Zenei Napok) 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Képviselő – testület jóváhagyja: 
 
A Bárka Színpad 2013. évi kulturális feladatokra jóváhagyott előirányzatból történő 100.000,- 
Ft –os támogatását. 
 
Felelős: Pénzügyi Osztály Vezetője 
Határidő: támogatási megállapodás megkötését követően 

-.-.- 
 



 

  
 

Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak az Ózdi Görögkatolikus Egyházközség határozati 
javaslat „A” változatának  elfogadásáról.  
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3  tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő – testületének 
182/2013. (VI. 28.) határozata 

Kulturális célokra történő támogatás jóváhagyásáról 
(Ózdi Görögkatolikus Egyházközség  – Hittan tábor) 

 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Képviselő – testület jóváhagyja: 
 
Az Ózdi Görögkatolikus Egyházközség 2013. évi kulturális feladatokra jóváhagyott 
előirányzatból történő 80.000,- Ft –os támogatását. 
 
Felelős: Pénzügyi Osztály Vezetője 
Határidő: támogatási megállapodás megkötését követően 
 

-.-.- 
 

Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak az ÓMI Zenés Színház határozati javaslat „A” 
változatának  elfogadásáról.  
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3  tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő – testületének 
183/2013. (VI. 28.) határozata 

Kulturális célokra történő támogatás jóváhagyásáról 
(Ózdi Művelődési Intézmények  –  

ÓMI Zenés Színház horvátországi szereplése) 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Képviselő – testület jóváhagyja: 
 
Az Ózdi Művelődési Intézmény 2013. évi kulturális feladatokra jóváhagyott előirányzatból 
történő 100.000,- Ft –os támogatását. 
 
Felelős: Pénzügyi Osztály Vezetője 
Határidő: támogatási megállapodás megkötését követően 

 
-.-.- 

 



 

  
 

15.) napirend 
Javaslat a sporttartalék keretből történő támogatás jóváhagyására 

 
Galanics Ferenc Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondja, a bizottsághoz 
előzetesen kilenc kérés érkezett be, azonban az utolsó pillanatban kapták kézhez a karate edző 
tábor megszervezéséhez szükséges támogatást kérő levelet. Megjegyzi, a kérések általában 
fogadhatóak voltak, hiszen a sporttartalék keretből az összegek Ózdon kerülnek felhasználásra, 
illetve ezen rendezvények igényes, értelmezhető költségvetéssel rendelkeznek. Sajnos azonban 
voltak olyan jellegű igények is, amelyek tartalmilag nem feleltek meg a követelményeknek, 
valamint olyanok is, amely rendezvények már lezajlottak, vagy nem megfelelő előkészítés után 
érkeztek a bizottság elé. Mindezek ismeretében a bizottság az Ózdi Kohász öregfiúk kézilabda 
tornát, mivel tartalmilag, formailag nem felelt meg az elvárásoknak, nem támogatja, az Ózdi 
Tenisz Club működtetésével kapcsolatos támogatást pedig  tartalmi hiányosságai miatt szintén 
elutasítja. A Hátrányos helyzetű sportoló gyermekek táboroztatásához kért támogatást,  mivel  
a tábor a közelmúltban már lezajlott,  elutasítja azzal, hogy a későbbiekben – az elvárásoknak 
megfelelő levél birtokában - valamelyik rendezvényét támogatni fogják. Az Ózdi Birkózó 
Egyesület birkózótáborát  30.000,- Ft összeggel kérik támogatni. Az Ózdi Teknőc Futó Club 
pedig határozatmódosítást kért azzal, hogy a kapott 180.000,- Ft-os támogatási összeget a 
támogatási szerződésben foglaltaktól eltérően egyéb működési célokra is felhasználhassa. Ezt 
a bizottság, mivel a Hegyi Futóverseny költségét ebből szeretnék fedezni, támogatja. Az Ózdi 
Súlyemelő és Fitness Club fekve nyomó Európa Bajnokságát, mivel egyéni kérelemről van szó, 
nem támogatja. Javasolja, vegyék fel a kapcsolatot a Birkózó Egyesülettel, akik esetleg más 
forrásból biztosítani tudják a fedezetet. A „Béke Futás” előterjesztés két eseményt takar: az 
egyik a diákolimpiai bajnokok és Szepessy László törökországi szereplésének emlékplakettjét, 
valamint a Béke futást, amelynek 29.500,- Ft-os  összegét támogatja a bizottság. A „Roma Nap” 
kispályás labdarúgás programját 50.000,- Ft-tal, a Strandfoci Tornát, mely példaértékű lehet a 
többiek részére, hiszen kérelmük tartalmilag, felépítésileg korrekt és átgondolt volt, 35.000,- Ft 
összeggel kívánja támogatja a bizottság. Az utólag beérkezett kérelmet a karate edzőtábor 
megrendezéséről pedig 20.000,- Ft összeggel javasolja támogatni. 
 
Fürjes Pál levezető elnök felhívja a figyelmet, hogy az előzőhöz hasonlóan, itt is külön-külön 
kell majd szavazni a határozati javaslatok elfogadásáról. Kéri, szavazzanak az Ózdi Kohász 
öregfiúk kézilabda torna támogatásáról szóló határozati javaslat „B” változatának 
elfogadásáról.  
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3  tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő – testületének 
184/2013. (VI. 28.) határozata 

a sporttartalék keretből történő támogatás elutasításáról  
 (Ózdi Sportszervező Iroda - Ózdi Kohász öregfiúk kézilabda torna) 

 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Képviselő – testület az Ózdi Sportszervező Iroda kérelmét nem támogatja. 
 
 



 

  
 

Felelős / kiértesítésért: a Humánerőforrás és Képviselő – testületi OsztályVezetője 
Határidő:                        döntést követően azonnal 

-.-.- 
 

Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak az Ózdi Tenisz Club működtetéséről szóló 
előterjesztés „B” változatának elfogadásáról. 
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő – testületének 
185/2013. (VI. 28.) határozata  

a sporttartalék keretből történő támogatás elutasításáról 
(Ózdi Tenisz Club - Club működtetés) 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Képviselő – testület az Ózdi Tenisz Club kérelmét nem támogatja. 
 
Felelős / kiértesítésért: a Humánerőforrás és Képviselő – testületi Osztály Vezetője 
Határidő:                        döntést követően azonnal 
 

-.-.- 
 

Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a hátrányos helyzetű sportoló gyermekek 
táboroztatásáról szóló előterjesztés „B” változatának elfogadásáról.  

 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő – testületének 
186/2013. (VI. 28.) határozata  

a sporttartalék keretből történő támogatás elutasításáról 
 (Ózd Városi Sport Egyesület Judo Szakosztálya –  

Hátrányos helyzetű sportoló gyermekek táboroztatásához) 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Képviselő – testület az Ózd Városi Sport Egyesület Judo Szakosztály kérelmét nem 
támogatja. 
 
Felelős / kiértesítésért: a Humánerőforrás és Képviselő – testületi Osztály Vezetője 
Határidő:                        döntést követően azonnal 
 

-.-.- 
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak az előterjesztés „A” változatának elfogadásáról. 

 



 

  
 

A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő – testületének 
187/2013. (VI. 28.) határozata  

a sporttartalék keretből történő támogatás jóváhagyásáról 
 (Ózdi Birkózó Egyesület–  

Birkózótábor szervezéséhez) 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Képviselő – testület jóváhagyja: 
 
Az Ózdi Birkózó Egyesület 2013. évi sporttartalék keretből történő 30.000,- Ft –os 
támogatását. 
 
Felelős: Pénzügyi Osztály Vezetője 
Határidő: támogatási megállapodás megkötését követően 

-.-.- 
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak az Ózdi Teknőc Futó Club kérelmét tartalmazó 
határozati javaslat elfogadásáról.   

 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő – testületének 
188/2013. (VI. 28.) határozata  

az Ózdi Teknőc Futó Club kérelmének elbírálásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Ózdi Hegyi Futóverseny megrendezéséhez 
104/2013. (IV.24.) határozattal elfogadott 180.000,- Ft-os támogatási összeget a Club a 
támogatási szerződésben foglaltaktól eltérően egyéb működési céljaira is felhasználhatja.  
 
Felelős: Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: Értelemszerűen 

-.-.- 
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak az Ózdi Súlyemelő és Fitness Club kérelmét 
tartalmazó határozati javaslat „B” változatának elfogadásáról. 

 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

 
 
 



 

  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő – testületének 
189/2013. (VI. 28.) határozata  

a sporttartalék keretből történő támogatás elutasításáról 
 (Ózdi Súlyemelő és Fitness Club–  
Fekve nyomó Európa Bajnokság) 

 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Képviselő – testület az Ózdi Súlyemelő és Fitness Club kérelmét nem támogatja. 
 
Felelős / kiértesítésért: a Humánerőforrás és Képviselő – testületi Osztály Vezetője 
Határidő:                        döntést követően azonnal 

-.-.- 
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a „Béke Futás” támogatására vonatkozó  határozati 
javaslat „A” változatának elfogadásáról. 

 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő – testületének 
190/2013. (VI. 28.) határozata  

a sporttartalék keretből történő támogatás jóváhagyásáról 
 (Ózdi Sportszervező Iroda–  

„Béke Futás”) 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Képviselő – testület jóváhagyja: 
 
Az Ózdi Sportszervező Iroda 2013. évi sporttartalék keretből történő 29.500,-Ft –os 
támogatását. 
 
Felelős: Pénzügyi Osztály Vezetője 
Határidő: támogatási megállapodás megkötését követően 

-.-.- 
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a „Roma nap” támogatására vonatkozó határozati 
javaslat „A” változatának elfogadásáról.  

 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő – testületének 
191/2013. (VI. 28.) határozata  

a sporttartalék keretből történő támogatás jóváhagyásáról 
 



 

  
 

 (Ózdi Sportszervező Iroda–  
„Roma Nap” kispályás labdarúgás) 

 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Képviselő – testület jóváhagyja: 
 
Az Ózdi Sportszervező Iroda 2013. évi sporttartalék keretből történő 50.000,-Ft –os 
támogatását. 
 
Felelős: Pénzügyi Osztály Vezetője 
Határidő: támogatási megállapodás megkötését követően 

-.-.- 
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak az Ózdi Strandfoci Torna támogatására vonatkozó 
határozati javaslat „A” változatának elfogadásáról.  

 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő – testületének 
192/2013. (VI. 28.) határozata  

a sporttartalék keretből történő támogatás jóváhagyásáról 
 (Ózdi Sportszervező Iroda–  

Ózdi Strandfoci Torna) 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Képviselő – testület jóváhagyja: 
 
Az Ózdi Sportszervező Iroda 2013. évi sporttartalék keretből történő 35.000,- Ft –os 
támogatását. 
 
Felelős: Pénzügyi Osztály Vezetője 
Határidő: támogatási megállapodás megkötését követően 

-.-.- 
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a Karate edzőtábor támogatására vonatkozó 
határozati javaslat „A” változatának elfogadásáról.  

 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő – testületének 
193/2013. (VI. 28.) határozata  

a sporttartalék keretből történő támogatás jóváhagyásáról 
 (Ózdi Sportszervező Iroda–  



 

  
 

Karate edzőtábor) 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Képviselő – testület jóváhagyja: 
 
Az Ózdi Sportszervező Iroda 2013. évi sporttartalék keretből történő 20.000,-Ft –os 
támogatását. 
 
Felelős: Pénzügyi Osztály Vezetője 
Határidő: támogatási megállapodás megkötését követően 
 
 

-.-.- 
 

Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Obbágy Csaba alpolgármesternek azzal, hogy 
Riz Gábor országgyűlési képviselő a járási hivatal, illetve az önkormányzat vezetői részére a 
„Köztisztviselői Nap” alkalmából köszöntőt mond, ezért a termet elhagyják.  

 
-.-.- 

16.) napirend 
Tájékoztató az Ózdi Távhő Kft. 2013. július 1-től hatályba lépő Üzletszabályzatáról 

 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és az abban foglaltakat tudomásul vette. 
 
Halász Sándor az Ózdi Távhő Kft. ügyvezető igazgatója tájékoztatásként előadja, mivel a Kft. 
üzletszabályzata 10 évvel ezelőtt készült, a jogszabályi változásokat figyelembe véve célszerű 
volt egy új üzletszabályzat készítése, amelyet az önkormányzat jegyzője tudomásul vett. A 
szabályzatból kiemeli, hogy a jövőben 12 órás nyitva tartással fognak a lakosság rendelkezésére 
állni. Közli továbbá, hogy befejeződött a Piac úton a nagy karbantartás, azaz megtörtént a 
vezetékek rákötése a rendszerre, ezért ma este már mindenhol lesz meleg víz.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök megjegyzi, a hír örömteli, majd kéri a testületet, vegye 
tudomásul a tájékoztatót.  
 
A Képviselő-testület a „Tájékoztató az Ózdi Távhő Kft. 2013. július 1-től hatályba lépő 
Üzletszabályzatáról” című tájékoztatót tudomásul vette.  

 
-.-.- 

17.) napirend 
Tájékoztató az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 2012. évi 

tevékenységéről 
 

Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a tájékoztató a bizottság 
által megtárgyalásra került, amelyet egyhangúlag tudomásul vett. 
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, mivel észrevétel, hozzászólás nincs, vegyék tudomásul a 
tájékoztatót.  



 

  
 

A Képviselő-testület a „Tájékoztató az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 
2012. évi tevékenységéről” című tájékoztatót tudomásul vette.  
 

18.) napirend 
Tájékoztató a térség – kiemelten Ózd város – 2012. évi munkaerő-piaci helyzetéről, 

továbbá a foglalkoztatási eszközrendszerekről  
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke közli, az anyag rengeteg adatot, 
információt tartalmaz, amelyet a bizottság tagjai áttekintettek és egyhangúlag tudomásul vettek, 
valamint megköszöni az anyag elkészítőinek a tartalmas és részletes tájékoztatást. 
 
Obbágy Csaba levezető elnök említésre méltónak tartja, hogy az előző évhez képest csökkent 
az álláskeresők száma, amely mindenképpen jó hír. Kéri, vegyék tudomásul a tájékoztatót. 
 
A Képviselő-testület a „Tájékoztató a térség – kiemelten Ózd város – 2012. évi munkaerő-
piaci helyzetéről, továbbá a foglalkoztatási eszközrendszerekről” című tájékoztatót 
tudomásul vette.  

 
19.) napirend 

Tájékoztató a lakáscélú, illetve nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és 
üzemeltetésének 2012. évi tapasztalatairól 

 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy az előző 
tájékoztatóhoz hasonlóan a bizottság megtárgyalta az anyagot és azt egyhangúlag tudomásul 
vette. 
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, mivel észrevétel, hozzászólás nincs, vegyék tudomásul a 
tájékoztatót. 
 
A Képviselő-testület a „Tájékoztató a lakáscélú, illetve nem lakáscélú helyiségek 
vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2012. évi tapasztalatairól” című tájékoztatót 
tudomásul vette.  
 

20.) napirend 
Tájékoztató az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről 

 
Galanics Ferenc az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondja, a bizottság 
megtárgyalta a tájékoztatót és az abban foglaltakat tudomásul vette. 
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, mivel észrevétel, hozzászólás nincs, vegyék tudomásul a 
tájékoztatót. 
 
A Képviselő-testület a „Tájékoztató az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről” című 
tájékoztatót tudomásul vette.  

 
 

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

átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 
 



 

  
 

Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke elmondja, a bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és tudomásul vette az abban foglaltakat. 
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, mivel észrevétel, hozzászólás nincs, vegyék tudomásul a 
tájékoztatót. 
 
A Képviselő-testület a „Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről” című 
tájékoztatót tudomásul vette.  
 

-.-.- 
 

22.) napirend 
Tájékoztató a 2013. április 24. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről 

 
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke elmondja, a bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és tudomásul vette az abban foglaltakat, valamint egyhangúlag 
támogatja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, mivel észrevétel, hozzászólás nincs, szavazzanak a 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő – testületének 

194/2013. (VI. 28.) határozata  
Fürjes Pál polgármester fizetett szabadsága igénybevételének 

engedélyezéséről 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi Fürjes Pál polgármesternek – a 
szabadságolási ütemtervtől eltérően – előzetesen 

 
2013. július 5-8. között 2 nap 

 
2013. évi fizetett szabadság igénybevételét. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

-.-.- 
 

23.) napirend 
Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 

 
Obbágy Csaba levezető elnök javasolja, polgármester úr visszaérkezéséig, tartsanak technikai 
szünetet. Kérdezi Márton Ferenc képviselőt, kívánja-e a szünet elrendelését? 
 
Márton Ferenc képviselőnek nincs álláspontja erről. 
 



 

  
 

Obbágy Csaba levezető elnök „Közakarat” és „Közmunkások” témában megadja a szót 
Márton Ferenc képviselőnek.  
 
Márton Ferenc képviselő elsőként a „közakarat” témában elmondja, mindenki előtt világossá 
vált, hogy Ózd lakossága határozottan elutasítja a „cigánysátor”-t, illetve az általa 
elkerülhetetlenné váló azon folyamatokat, amelyek a várost érinteni fogják, hiszen a 
népszavazáshoz szükséges aláírások már bőven összegyűltek. Indítványozza, hogy az 
önkormányzat vonja vissza a „cigányprojektet”, mert olyan fokú ellenállásba ütközik, ami 
ellentétes a közakarattal és amellyel jelentősen fokozódik a feszültség. Véleménye szerint a 
visszavonással a népszavazás költsége is elkerülhető lenne. 

 
Fürjes Pál polgármester és az önkormányzat jegyzője, valamint az osztályvezetők 
visszaérkeznek a helyiségbe. 

 
Fürjes Pál polgármester közli, lemaradt ugyan a hozzászólás elejéről, de a lényegére válaszolva 
elmondja: az új, átalakult választási rendszer miatt pontosan ugyan nem tudják megbecsülni, de 
kb. 10-20 millió Ft körül van a helyi népszavazás lebonyolításának költsége. A másik oldalát 
nézve azonban  egy, a kultúrgyár többi részéhez szervesen kapcsolódó beruházásról van szó, 
ami javarészt építészeti beruházás, és bekerülési összege 1,6 milliárd forint. Felhívja a 
figyelmet a nagyságrendre és arra, hogy szervesen kapcsolódni fog a kultúrgyár fejlesztéshez. 
Elmondja továbbá, az elmúlt másfél hét alatt három megbeszélésen is részt vettek a 
minisztériumban, illetve az államtitkárságokon, ahol ezeknek a beruházásoknak  a 
felgyorsításáról, konkrét megvalósításáról esett szó. Mindezekből adódóan a MANDA 
projekthez tartozó TIOP támogatású, erőmű épületében megvalósuló kulturális GPS beruházás, 
melynek értéke 1,927 milliárd forint, kiírásra került, a kormány jóváhagyta és közzétételre 
került a Magyar Közlönyben. Ez azt jelenti, hogy a megvalósulása 100%-os, határidejét 
tekintve pedig 13 hónapos beruházásról van szó. Ezt egészíti ki a Közlönyben szintén megjelent 
TÁMOP támogatású 500 millió forintos forrás, ami a kulturális GPS-t és a hozzátartozó 
szervezet működését fogja támogatni összesen 2,4 milliárd forint értékben. Hozzáteszi, hasonló 
helyzetben van a város által beadott ÉMOP turisztikai pályázat is, amely a skanzen 
megvalósítását célozza meg. Mindezzel együtt 2,9 milliárd forint értékben indul be  a jelenlegi 
elképzelés szerinti kultúrgyár projekt.  Ebből már visszalépés nincs. A képviselő úr által említett 
roma kulturális központ megvalósítására szintén meghozták a határozatot, kiírása ugyan még 
nem történt meg, de a konkrét döntés megszületett. Ennek az értéke 1,6 milliárd forint.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök megjegyzi, az ülés elején országgyűlési képviselő úr érthetően 
és világosan elmondta, miről fog szólni a projekt. Felhívja a figyelmet az Ózdi Körkép 
kiadványra, amely szintén beszámol arról, hogy Ózd városa milyen terveket kíván 
megvalósítani, illetve TV, honlap is tudósít minderről. Véleménye szerint az, hogy ebben a 
városban mi okoz feszültségeket, nézőpont kérdése. Azt pedig, hogy a népszavazás sok pénzbe 
fog kerülni, mindenki tudta. Majd kéri képviselő urat, tegye meg 2. hozzászólását. 
 
Márton Ferenc képviselő közli, a közelmúltban ózdi közmunkások több alkalommal azzal 
találták magukat szemben, hogy munkaidőben egy önkormányzati képviselő földjén kellett 
dolgozniuk. Ennek utána nézett és van valamilyen szerződés az önkormányzati képviselő és a 
cég között, hogy a munkát városi cég közmunkásokkal végezteti el, de ez nem ütközik-e 
valamilyen szabályba. Úgy gondolja, a közmunka abból áll, hogy a köz számára végeznek 
munkát. Véleménye szerint ez érdekes jogi kérdéseket vet fel, amelynek utána kell nézni. Kéri,  
 



 

  
 

adjanak erről írásban állásfoglalást, hiszen  városi cég, mint cég bevételt fogad el az adott 
munkát igénybe vevőktől, tehát bevételt termel közmunka keretén belül. Vizsgálatot javasol, 
amelynek eredményét világosan, tényekkel alátámasztva közöljék, hiszen furcsának találja, 
hogy közmunkások egy önkormányzati képviselő földjén, mint a jobbágyok nevetséges pénzért 
dolgoznak. 
 
Tóth Pál a VSI igazgatója válaszában előadja, képviselő úr információi részben helytállóak. 
Vitális István képviselő úr megkereste azzal a közelmúltban, hogy lakást vásárolt és annak 
kertjét rendbe szeretné rakatni, tisztán üzleti alapon. Bóta József a cég ilyen jellegű munkákkal 
foglalkozó  munkatársa a helyszínt megtekintve egyeztetett a megrendelés tárgyáról, és 
megállapodtak abban, hogy költségvetést készítenek, majd egyeztetnek az árajánlat 
elfogadásáról. Képviselő úr megtekintette az ajánlatot és elfogadta az első változatot, majd 
elkezdődött a munka. Közben újabb költségvetés módosításra került sor, amelyben emelkedett 
az összeg. Ezt követően az írásos megrendelés alapján a munka tovább folytatódott és Bóta 
József részlegvezető a munka irányítását egy főállású munkatársra bízta. Arról, hogy konkrétan 
milyen napokon és hány fővel dolgoztak az említett területen, nincs tudomása. Közli, képviselő 
úrnak igaza van abban, hogy a közfoglalkoztatásról szóló 1991. évi IV. törvény alapvetően nem 
engedi meg a közfoglalkoztatottak vállalkozásszerű foglalkoztatását, hiszen erre a munkáltató 
megkapja a bért és a járulékokat. Erről mindenképpen tájékozódni fog. Kiemeli viszont, hogy 
az ezzel kapcsolatos törvényi szabályozásokat a részlegvezető tudja, és ismeri. Hangsúlyozza 
továbbá, hogy a cégnek sok olyan munkája van, amelyet  hivatali dolgozó, vagy szervezet 
rendel meg, de ezeknél minden esetben főállású dolgozó igénybevételére kerül sor, betartva a 
jogi előírásokat. 
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, hogy a jogi tisztázása az említett problémának történjen 
meg. 
 
Fürjes Pál polgármester hozzáteszi, a vizsgáltra való felhívást megfontolásra érdemesnek 
tartja, ezért ki fogják vizsgálni, az eredményről pedig rövid időn belül tájékoztatást küldenek. 
 
Obbágy Csaba alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek. 

 
Fürjes Pál levezető elnök tájékoztatásul közli, hogy a június 24-én megtartott FIDESZ frakció 
ülésen új frakcióvezetőt választottak meg Vitális István személyében, Fazekas Zoltán halála 
miatt. Helyettese a továbbiakban Obbágy Csaba alpolgármester lesz. Fontosnak tartja továbbá 
elmondani rövid távozásának okát is. Országgyűlési képviselő úr úgy látta jónak, ha a 
közigazgatás átalakítása miatt a különböző szervezeti  formában az állampolgárokat ellátó 
intézmények a Köztisztviselői Napon egy asztalhoz ülnek le és így köszöntik őket, hiszen az itt 
dolgozó köztisztviselők mindegyike a város lakóinak érdekeit, jogait figyelembe véve képviseli 
az államot, az önkormányzatiságot. Ezúton kíván minden köztisztviselőnek sikeres jövőt, jó 
egészséget. Szolgálati közleményként pedig elmondja, a mai nap 14,00 órakor Semmelweis 
Napot tartanak az Olvasóban, valamint Ózd város  2013-ban elnyerte a „Családbarát 
Önkormányzat” kitüntetést, amelyet július 11-én fognak átvenni.  
 

K.m.f. 
 
 

Dr. Almási Csaba          Fürjes Pál 
      jegyző         polgármester 
 


