
 
Jegyzőkönyv 

 
Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 5-én a Városháza 
tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről 
 
Jelen vannak: 
Fürjes Pál,  Boda István,  Csutor László, Galanics Ferenc, Kisgergely András, Dr. Kósné 
Dargai Rita, Márton Ferenc, Dr. Mészáros Miklós, Obbágy Csaba, Tartó Lajos, Tóth Pál, 
Turiné Orosz Margit, Vitális István képviselők  
 
Távol vannak: 
Fazekas Zoltán, dr. Bélteczki János képviselők 
 
Jelen van továbbá: 
Dr. Almási Csaba jegyző 
Énekesné Dr. Kótka Andrea   jogtanácsos 
Krokavecz Györgyné    PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője 
Kovács-Hagyó Zoltán PH. Pénzügyi Osztály vezetője  
Sóskútiné Ujpál Melinda                PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály                  
     vezetője 
Dudásné Balázs Zita                      PH. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 
     vezetője 
Vanczák Attila                                    Ózdi Sportszervező Iroda irodavezetője 
 
Martisné Víg Zsuzsanna   jegyzőkönyvvezető  
Kb. 10 fő érdeklődő állampolgár 
 
Napirendi javaslat: 
 
1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…. (…) önkormányzati rendelete 

Ózd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Polgármester 

 
2.) Javaslat az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Polgármester 
  
3.) Javaslat nyilvános pályázat kiírására Ózd város közigazgatási területén helyi autóbusszal 

végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat ellátására 
 Előterjesztő: Eseti Bizottság Elnöke 
 
4.) Javaslat a Kulturális Logisztikai és Digitalizációs Központ megvalósításának elvi 
támogatására 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
5.)  Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2013.(II.26.) határozatának 
 kiegészítésére 
 Előterjesztő: Jegyző 
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Fürjes Pál levezető elnök köszönti a megjelenteket. Kéri a jelenlévőket, hogy kapcsolják be a 
szavazógépet és kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat. Elmondja, a mai rendkívüli ülés megtartását a 
felgyorsult események, illetve határidők betartása tette szükségessé. Javasolja a kiküldött 
meghívóban szereplő 3. napirendi pont „Javaslat nyilvános pályázat kiírására Ózd város 
közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 
ellátására” c. előterjesztés zárt ülésen történő megtárgyalását, mivel gazdasági érdekeket sérthet a 
nyílt ülésen történő tárgyalása. Ezzel kapcsolatban tájékoztat, hogy az elmúlt Képviselő-testületi 
ülésen az Eseti Bizottság azért alakult meg, hogy a lehető legszélesebb körben tanulmányozzák, 
illetve készítsék elő az előterjesztést, és mivel az eljárás hasonló a közbeszerzési eljáráshoz, 
indokolt a zárt körű   tárgyalása. Közli, új napirendi pont felvételére nincs lehetőség.  
Megállapítja, hogy Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mivel 13 
képviselő jelen van. 
Kéri, mivel észrevétel, hozzászólás nincs, szavazzanak a „Javaslat nyilvános pályázat kiírására 
Ózd város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 
feladat ellátására” című előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásáról.  
 
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a „Javaslat nyilvános pályázat kiírására Ózd város 
közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 
ellátására” című előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a napirend elfogadásáról. 
 
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el: 

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

Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: Polgármester 

 
2.) Javaslat az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Polgármester 
  
3.) Javaslat nyilvános pályázat kiírására Ózd város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett 

menetrend szerinti személyszállítási feladat ellátására 
 Előterjesztő: Eseti Bizottság Elnöke 
 
4.) Javaslat a Kulturális Logisztikai és Digitalizációs Központ megvalósításának elvi támogatására 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
5.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2013.(II.26.) határozatának                 
      kiegészítésére 
 Előterjesztő: Jegyző 
 
 
Az előterjesztéseket a mellékelt CD tartalmazza. 
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Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Tóth Pál Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti 
Bizottság elnökének. 

-.-.- 
1.) napirend 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…. (…) önkormányzati rendelete Ózd 
Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Dr. Almási Csaba jegyző tájékoztatásul közli, a költségvetési rendelet módosítására azért került 
sor, mert az előző testületi ülésen elfogadásra került a Szervezeti és Működési Szabályzat, amelyben 
az Ózdi Polgármesteri Hivatal létszámát 88 főben határozták meg, emiatt azonban szükségessé vált 
a költségvetési rendelet mellékletének módosítása. 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottságok ma reggel 9,00 
órakor együttes ülésen tárgyalták meg az előterjesztést, amelyen az Ügyrendi, Igazgatási és 
Rendészeti Bizottság, valamint a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság 1-1 tartózkodás mellett, 
a többi bizottság pedig egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra. 
 
Tóth Pál levezető elnök kéri, mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, szavazzanak a rendelet 
módosítás elfogadásáról. 
 
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett megalkotja az alábbi rendeletet:  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
5/2013. (III.6.)  önkormányzati  rendelete 

Ózd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 
2/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ózd Város 
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati 
rendelet 2. mellékletének I.2.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, 
Igazgatási és Rendészeti Bizottság, a 2. melléklet II.3.1. pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a 2. melléklet III.2.2. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, a 2. melléklet IV.2.4. 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi és Szociális Bizottság és a 2. 
melléklet V.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lakásügyi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:   
 

1. § 
 

Ózd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet 
4/b. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
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2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
 
 

Dr. Almási Csaba                Fürjes Pál  
           jegyző                     polgármester  
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-.-.- 
2.) napirend 

Javaslat az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására 
 
 
Tóth Pál levezető elnök köszönti Vanczák Attilát, az Ózdi Sportszervező Iroda vezetőjét. 
 
Fürjes Pál előterjesztő közli, egy új önkormányzati cégről, szervezetről van szó, amelynek alapító 
okirat módosításával  a közfoglakoztatásban, mint munkáltató részt tud majd venni.  
 
Obbágy Csaba Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondja, az Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság együttes ülésen tárgyalta 
meg ma reggel az előterjesztést, amelynek elfogadását egyhangúlag támogatta. 
 
Tóth Pál levezető elnök kéri, mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, szavazzanak a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:  
 
       

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
46/2013. (III. 5.) határozata 

az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosításáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyban készült előterjesztést 
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítását a 
határozat 1. melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 
határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja. 
 

Felelős:    okiratok aláírásáért: Polgármester 
Határidő:  2013. március 5.  

 
2. A Képviselő-testület elrendeli az alapító okirat módosítás Magyar Államkincstár 
által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos intézkedések megtételét. 
 
Felelős: nyilvántartásba vétel bejelentéséért: PH Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: okirat aláírását követő 8 napon belül 
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1. melléklet a 46/2013.(III. 5.) határozathoz 



 
 

ÓZDI SPORTSZERVEZŐ IRODA 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 

MÓDOSÍTÁSA  
 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 46/2013. (III. 5) határozatával, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján az Ózdi 
Sportszervező Iroda – Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 118/2012. (VII. 
19.) határozatával jóváhagyott – alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1./ A költségvetési szerv alaptevékenységét szabályozó 7./ pont az alábbi 
tevékenységekkel egészül ki: 
 

„890441 rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442 foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatása  

890443 egyéb közfoglalkoztatás” 

 
  
2./ Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban 

változatlan tartalommal maradnak fenn. 
  
Ózd, 2013. március 5.  
 
 
        Fürjes Pál 
               Polgármester 

 
Záradék: 
Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítását Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 46/2013. (III. 5.) határozatával hagyta jóvá. 
 
Jelen alapító okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép 
hatályba.  
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2. melléklet a 46/2013.(III. 5.) határozathoz 

 
 

ÓZDI SPORTSZERVEZŐ IRODA 
ALAPÍTÓ OKIRATA 
egységes szerkezetben 

 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 46/2013. (III. 5) határozatával, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján az Ózdi 
Sportszervező Iroda egységes szerkezetű alapító okiratát az alábbiak szerint adja ki: 
 
 
1./ A költségvetési szerv neve: Ózdi Sportszervező Iroda 
 
2./ Székhelye:    3600 Ózd, Bolyki főút 4. 
 
3./ Illetékessége, működési köre: Ózd város közigazgatási területe, amennyiben 

jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. 
 
4./ Alapító neve:   Ózd Város Önkormányzatának 
      Képviselő-testülete 

Alapító székhelye:   3600 Ózd, Városház tér 1. 
      

Alapítás időpontja:   2012. szeptember 01. 
 

Létrehozásáról rendelkező határozat: 118/2012.(VII.19.) 
 
5./ A költségvetési szerv jogállása: költségvetési szerv 
 

Jogi személyisége:   önálló jogi személy 
 
Gazdálkodási besorolása:  önállóan működő költségvetési szerv 
 
A költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi ügyvitelét az Ózd Városi 
Polgármesteri Hivatal látja el. 
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6./ Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi 
I. törvény 55. §-a alapján  Ózd közigazgatási területén belül helyi, térségi, regionális 
vagy országos szintű sportrendezvények szervezése, a lakosság egészséges 
életvitelét elősegítő szabadidős tevékenységek, szabadidős sport versenyek 
szervezése, a diáksport versenyrendszerének tanévhez igazodó működtetése, a nők, 
a hátrányos helyzetűek és a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeinek kiemelt 
figyelemmel kísérése, az önkormányzatot érintő egészséges életmóddal, 
sporttevékenységgel, sportlétesítmények fejlesztésével kapcsolatos pályázati 
lehetőségek figyelése, azok elkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában való 
közreműködés. 
 
A költségvetési szerv a feladat- és hatáskörébe utalt szakmai tevékenységet teljes 
önállósággal végzi. A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egységgel 
nem rendelkezik. 

 
7./ A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 

855100 Sport, szabadidős képzés 
 

93 SPORT-, SZÓRAKOZTATÓ, SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG 

931 SPORTTEVÉKENYSÉG 

9311 Sportlétesítmény működtetése 

931101 Edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

9312 Sporttevékenység és támogatása 

931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 

931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

931203 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és 
támogatása 

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és 
támogatása 

931206 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 
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9313 Szabadidős sporttámogatása 



 

 

931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

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

9319 Egyéb sporttevékenység 

931901 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének 
támogatása 

931902 Doppingellenes tevékenység 

931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 

    890441 rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442 foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatása  

890443 egyéb közfoglalkoztatás 

 
A költségvetési szerv alaptevékenységen kívül vállalkozási tevékenységet nem 
folytat. 

 
8./ A költségvetési szervet irányító szerv neve és székhelye: 
 
 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
 Fenntartó neve és címe: 
 
 Ózd Város Önkormányzata 
 3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
9./ A költségvetési szerv vezetőjét Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Ózd Város Polgármestere 
gyakorolja. 

 
10./ A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 

megjelölése: 
 
 A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 
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 Egyes foglalkoztatottak jogviszonya munkavállaló, melyre nézve a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt kell alkalmazni. 
 
 Egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.  törvény 

rendelkezései az irányadók (megbízási jogviszony). 
 



 

 

11./ Feladatellátást szolgáló vagyon: 
 
 Ingatlan: a költségvetési szerv használatában lévő ingatlanvagyont a függelék 

tartalmazza. 
 Ingóságok, eszközök: a költségvetési szerv általános vagyonleltára szerint. 
 
 A költségvetési szerv a használatában lévő ingatlanvagyont nem jogosult 

elidegeníteni, megterhelni. 
 
Ózd, 2013. március 5. 
 
 
        Fürjes Pál 
                polgármester 
 
 
Záradék: 
Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítását Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 46/2013. (III. 5.) határozatával hagyta jóvá. 
 
Jelen alapító okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép 
hatályba.   
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-.-.- 
3.) napirend 

 
A Képviselő-testület  a továbbiakban zárt ülés keretében folytatja munkáját. 
 

-.-.- 
 

Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Tóth Pál Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti 



 

 

Bizottság elnökének.  
-.-.- 

 
4.) napirend 

Javaslat a Kulturális Logisztikai és Digitalizációs Központ megvalósításának elvi 
támogatására 

 
Fürjes Pál előterjesztő elmondja, a korábbi üléseken már beszámolt arról, hogy milyen lépésekkel 
halad előre a Kulturális Logisztikai és Digitalizációs Központ fejlesztése. Jelen előterjesztés elvi 
támogatásról szól, amellyel egy újabb ütem pénzügyi bázisát teremthetik meg. Mivel kormányzati 
beruházásról van szó, és Ózd Város Önkormányzata kötelezettséget vállalt az előterjesztéshez 
szükséges háttér dokumentációk kidolgozására, szükséges az érintett beruházási terület 
telekrendezésében részt vennie. Ez a terület a volt Kohászati Üzem  Gyár út melletti – lebontott 
kémények – területe, amelynek az önkormányzat 100%-ban tulajdonosa. A város és a MANDA 
között 2011. december 2-án megkötött együttműködési megállapodás alapján minden egyes 
MANDA fejlesztést a Képviselő-testületnek kell jóváhagynia. Hozzáteszi, szívesen teszik ezt, 
hiszen ezzel a lépéssel is közelebb kerülnek a megvalósításhoz, és a városban közel 6,7 milliárd 
forintos beruházás valósulhat meg.  
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke közli, a bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és  egyhangú szavazattal támogatja elfogadását.  
 
Márton Ferenc képviselő szerint az előterjesztést mindenképpen meg kell szavazni, hiszen Ózd 
számára ez jelentené a jövőt, és az irányvonalat. Sajnos azonban még mindig jelennek meg ezzel 
kapcsolatban ellentmondó nyilatkozatok, valamint  nem tudják, nem ismerik a konkrétumokat, 
valamint a pénzügyi-műszaki terveket sem. Megemlíti továbbá a farkaslyuki bánya megnyitásának 
elhúzódását is. 
 
Fürjes Pál előterjesztő, a konkrétumokkal kapcsolatban előadja, a tegnapi napon Budapesten 
találkozott az építészekkel, akik megmutatták a terveket épületenként, szintenként, amelyek már 
tartalmazták a funkciókat is. Ez az építmény 30000 m2 új építésű építményt fog jelenteni, amelynek  
célja a raktározás és a kulturális örökség elemeinek feldolgozása, valamint lesznek a közönség 
számára kialakított bemutatótermek is. A Parlamentben - többek közt - találkozott Lázár János 
Miniszterelnökséget vezető államtitkár úrral is, aki személyesen foglalkozik a projekt irányításával, 
és aki kemény ütemtervet írt elő a projektben résztvevők számára, hiszen a kormány által is 
támogatott fejlesztésről van szó. Úgy gondolja, ez önmagában is garancia lesz a beruházás 
megvalósulására. A farkaslyuki bánya megjegyzésére reagálva közli, egy bánya újranyitása nagyon 
alapos előkészítést igényel, hiszen a bánya bezárása óta nagyon sok bányabiztonsági előírás lépett 
érvénybe, amelynek teljes körűen meg kell felelni. Ebből adódhat, hogy egy pénzügyi és szervezeti 
anyagot, tervet több alkalommal is el kell készíteni, vagy módosítani ahhoz, hogy a szakhatósághoz 
benyújtható legyen.  Tájékoztatásul közli továbbá, hogy a mai napon már másodjára jár a területen 
egy japán delegáció,  
 

- 13 - 
akik elsősorban technológiai szempontokat figyelembe véve keresik fel a Borsodi Szénbányák 
Dubicsány-Vadna-Ózd-Farkaslyuk vonalát. Hozzáteszi, a Miskolci Egyetem Földtani Intézetében 
már elkezdődött az ezzel kapcsolatos program, folytatásként pedig délután Ózdra fognak érkezni. 
Reméli, hamarosan sikerről tud majd beszámolni.  
 
Tóth Pál levezető elnök kéri, mivel több 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 
48/2013. (III. 05.) határozata 

a Kulturális Logisztikai és Digitalizációs Központ megvalósításának elvi támogatásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta: 
 
1. A képviselő-testület elviekben támogatja a volt Kohászati Üzem Gyár út  melletti 
 területének  kulturális célú hasznosítását, a mintegy 30 000 m2-es  alapterületű  
 „Kulturális Logisztikai és  Digitalizációs Központ  - Kultúrgyár” 
 megvalósítását. A tervezett Kultúrgyár szerves része,  alappillére az üzemterületen 
 megvalósítandó ÉMOP 2.1.1./B-12-2012 „Ózdi  gyártörténeti  emlékpark és 
 élménykomplexum kialakítása” című,  a  TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001  “Kulturális 
 GPS – Kulturális Oktatási Központ  Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer 
 Szolgáltató és Tanácsadó  Multifunkcionális Módszertani Központ”című és a TÁMOP-
 3.2.14-12/1- 2013-0001 “Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs 
 Rendszer  létrehozása” projekteknek.   

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kulturális fejlesztés  területét biztosító 
 11097, 11001/43, 11264, 11274, 11001/76, 11267,  11001/37, 11001/36  hrsz-ú ingatlanok 
 telekrendezésével kapcsolatos  tárgyalások lefolytatására, intézkedések megtételére. 
 
Felelős:   Polgármester 
Határidő:  folyamatos 
 
 

-.-.- 
 

Tóth Pál levezető elnök átadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek. 
 

-.-.- 
 

5.) napirend 
Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2013.(II.26.) határozatának                 

      kiegészítésére 
 

Fürjes Pál levezető elnök megjegyzi, a napirend összeállításánál felmerült, hogy ezt az anyagot 
tárgyalják az első napirend után, hiszen annak folytatásáról, kiegészítéséről van szó. 
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Dr. Almási Csaba jegyző hozzáteszi, ez a napirend szorosan kapcsolódik az első napirendi 
ponthoz, hiszen a Képviselő-testület a 2013. február 26-i ülésen elfogadta az Ózdi Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, amelyben a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 88 
főben határozták meg. Ahhoz azonban, hogy meg lehessen tenni a jogi intézkedéseket, szükséges a 
Jegyző felhatalmazása. Megjegyzi, ez a szervezetátalakítás létszámleépítéssel fog járni, amelyet 
2013. június végéig végre kell hajtani.  
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke arról tájékoztat, hogy az Ügyrendi, 



 

 

Igazgatási és Rendészeti Bizottsággal együtt tárgyalták meg az előterjesztést, amelyet 1-1 
tartózkodás mellett elfogadásra javasolnak.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, szavazzanak a határozati 
javaslat elfogadásáról.  
 
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
49/2013. (III.5.) határozata 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 43/2013.(II.26.) határozatának kiegészítéséről 

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

1) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2013.(II.26.) határozata az alábbi 3) 
ponttal egészül ki: 

 
„3) A jelenlegi hivatali létszámkeretnek a Képviselő-testület által Ózd Város Önkormányzata 

2013. évi költségvetésében,  valamint az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatában meghatározott 88 fős létszámkerethez  történő igazításához 
szükséges munkajogi intézkedések megtételével a Képviselő-testület Ózd Város 
Önkormányzatának Jegyzőjét bízza meg.” 

 
2) A 43/2013.(II.26.) határozat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban 

maradnak. 

      Felelős:        Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője  
 Határidő:      folyamatos 

Fürjes Pál levezető elnök ezután a munkát megköszönve az ülést bezárja azzal, hogy a 
legközelebbi Képviselő-testületi ülés 2013. március 21-én lesz.  
 

K.m.f. 
 

 Dr. Almási Csaba        Fürjes Pál 
      jegyző       polgármester 

 
 
 
 
 
 
 


