
Jegyzőkönyv 
 

Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 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, Márton Ferenc, Dr. Mészáros Miklós, Obbágy Csaba, Tartó 
Lajos, Tóth Pál, Turiné Orosz Margit, Vitális István képviselők  
 
Távol  van: Fazekas Zoltán alpolgármester 
 
Jelen van továbbá: 
Dr. Almási Csaba   jegyző 
Dr. Sztronga Eszter   aljegyző 
Énekesné Dr. Kótka Andrea jogtanácsos 
Krokavecz Györgyné PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője 
Kovács-Hagyó Zoltán PH. Pénzügyi Osztály vezetője  
Sóskútiné Ujpál Melinda PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 

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

vezetője 
Oroszné Mák Erika PH. Hatósági Osztály vezetője 
Bukovinszky Zsolt Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-

főszerkesztője 
Halász Béla     Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
Kovács-Veres Sándor    Bolyok Vasvár Polgári Kör vezetője 
Alberti József     Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. FB elnöke 
Pappné Szalka Magdolna   Ózdi Művelődési Intézmények igazgatója 
Lakatosné Kovács Erzsébet   Ózdi Művelődési Intézmények gazdaságvezetője 
Tóth Ildikó B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatal 

Járási Munkaügyi Kirendeltség képviseletében 
Jakab Krisztina Városi Könyvtár vezetője 
Farkas Péter Barnabás Városi Múzeum vezetője 
Kovács Gergely ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Török Józsefné Béke Telepi Óvodák intézményvezető 
Pap Béláné     jegyzőkönyvvezető (1-20. napirendig) 
Martisné Víg Zsuzsanna   jegyzőkönyvvezető (21-31. napirendig) 
 
Napirendi javaslat: 
 
1.) Javaslat a társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására 

Előterjesztő: Polgármester 
 
2.) Javaslat a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának 

megállapítására 
Előterjesztő: Polgármester 

 
3.) Javaslat a társadalmi megbízatású alpolgármester hivatali munkarendjének 

megállapítására  
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Előterjesztő:  Polgármester 
4.) Javaslat az ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0022 sz. „Ózd város vízvédelmi rekonstrukciója” 

elnevezésű projekt fenntartásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő:  Polgármester 
 

5.) Javaslat Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának 
elfogadására 
Előterjesztő:  Polgármester  

 
6.) Javaslat támogatási igény benyújtására a Mogyorósvölgyi Óvoda felújítására   

Előterjesztő:  Polgármester 
 

7.) Javaslat a CITY SEC projekt kertében elkészített „Ózd Település Fenntartható Energia 
Akcióterve” elfogadására  
Előterjesztő:  Polgármester      

 
8.) Javaslat a Bolyokvasvári Polgári Kör Egyesület által létesíteni kívánt IV. Béla király 

emlékkápolnához terület biztosítására  
Előterjesztő:  Polgármester  

 
9.) Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadására  

Előterjesztő:  Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztője 
 

10.)Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadására  
Előterjesztő:  ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője    

 
11.)Javaslat az Ózd Város Önkormányzata által biztosított egészségügyi alapellátás 

működtetésének átadására  az Ózd Kistérség Többcélú Társulása által 2013. július 1. 
napjával létrehozásra kerülő integrált intézmény tevékenységi körébe 
Előterjesztő:  Polgármester 

 
12.)Javaslat a Béke Telepi Óvodák intézményvezetői megbízásával kapcsolatos döntésre 

 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
  
13.)Javaslat az Alkotmány Úti Összevont Óvoda intézményvezetői megbízására vonatkozó 

pályázati kiírásra 
 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 

 
14.)Javaslat kulturális célokra történő támogatás jóváhagyására  

 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
 
15.)Javaslat a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására 

 Előterjesztő: Városimázsért és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Tanácsnok 
  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 

 
16.)Javaslat a 2013. évi nemzetközi kapcsolatok költségvetési keret felosztására 

 Előterjesztő: Városimázsért és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Tanácsnok 
  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 
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17.)Javaslat társadalmi sportszervezetek 2013. évi önkormányzati pályázati támogatására  

 Előterjesztő: Oktatási Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
 
18.)Javaslat – köztemetés tárgyában – elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott 

döntés helybenhagyására 
 Előterjesztő: Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke 
 

19.)Beszámoló a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi közforgalmú 
autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2012. évi ellátásáról  
Előterjesztő:  BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Vezérigazgatója  

 
20.)Beszámoló az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről 

 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
 
21.)Beszámoló a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2012. évi 

tevékenységéről, a városüzemeltetési feladatok teljesítéséről    
Előterjesztő:  Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője 

 
22.)Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata által 2012. évben szervezett közfoglalkoztatásról 

Előterjesztő: Polgármester 
 
23.)Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 
 
Fürjes Pál polgármester a napirendi pontokkal kapcsolatban a következő javaslatot teszi. 
-  A meghívóban szereplő 6.) napirend „Javaslat támogatási igény benyújtására a 
Mogyorósvölgyi Óvoda felújítására”, illetve a 11.) napirend „Javaslat az Ózd Város 
Önkormányzata által biztosított egészségügyi alapellátás működtetésének átadására az Ózd 
Kistérség Többcélú Társulása által 2013. július 1. napjával létrehozásra kerülő integrált 
intézmény tevékenységi körébe” levételre kerül. 
- 3/a.) napirendként az „Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./….(…) 
önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról”, 6.) 
napirendként a „Javaslat önkormányzati szervezetfejlesztést, hatékonyságnövelést elősegítő 
ÁROP-1.A.5-2013 pályázat benyújtására”, 11.) napirendként a „Javaslat Ózd Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2013. (II. 26.) határozata módosítására” c. 
előterjesztés kerül felvételre.  
- Felvételre kerül továbbá 19.) napirendként az „Ózd Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …/…(…) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról 
és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról”, 20.) napirendként a „Javaslat az Ózd Város Önkormányzata többségi 
befolyása alatt álló gazdálkodó szervezetei vezető tisztségviselőinek és felügyelő bizottsági 
tagjainak javadalmazási elveiről szóló – Javadalmazási Szabályzat módosítására”, 21.) 
napirendként a” Javaslat az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság új elnökének és új 
tagjainak megválasztására”, 22.) napirendként a „Javaslat az Egészségügyi, Szociális és 
Esélyegyenlőségi Bizottság  elnökének, titkárának és tagjainak megválasztására”, 23.) 
napirendként a” Javaslat az Ózdi Távhő Kft. felügyelő bizottságával kapcsolatos döntések 
meghozatalára”, 24.) napirendként a” Javaslat az ÓZDINVEST Kft. felügyelő bizottságával 
kapcsolatos döntések meghozatalára”, 25.) napirendként a „Javaslat az Ózdi Távhő Kft. 
ügyvezetőjének javadalmazásával kapcsolatos döntés”, és 26.) napirendként a „Javaslat az 
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ÓZDINVEST Kft. ügyvezetőjének javadalmazásával kapcsolatos döntés meghozatalára c. 
előterjesztés.  
- A meghívóban szereplő 19.) napirend sorszámozás a 27.) napirenddel folytatódik. 
- A Képviselő-testület a 18.) napirendként szereplő „Javaslat – köztemetés tárgyában – 
elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyására” c. előterjesztést 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében zárt ülés keretében 
tárgyalja.  
Kéri, az elhangzott módosításokkal együtt szavazzanak a napirendi pontokról. 
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el: 
 
Napirend:  
 
1.) Javaslat a társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására 

Előterjesztő: Polgármester 
 
2.) Javaslat a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának 

megállapítására 
Előterjesztő: Polgármester 

 
3.) Javaslat a társadalmi megbízatású alpolgármester hivatali munkarendjének 

megállapítására  
Előterjesztő:  Polgármester 
 

3/a.)Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……./……(…..) önkormányzati 
rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: Polgármester 
 
4.) Javaslat az ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0022 sz. „Ózd város vízvédelmi rekonstrukciója” 

elnevezésű projekt fenntartásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő:  Polgármester 
 

5.) Javaslat Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának 
elfogadására 
Előterjesztő:  Polgármester  

 
6.) Javaslat önkormányzati szervezetfejlesztést, hatékonyságnövelést elősegítő ÁROP-1.A.5-

2013 pályázat benyújtására 
Előterjesztő:  Polgármester 
 

7.) Javaslat a CITY SEC projekt kertében elkészített „Ózd Település Fenntartható Energia 
Akcióterve” elfogadására  
Előterjesztő:  Polgármester      

 
8.) Javaslat a Bolyokvasvári Polgári Kör Egyesület által létesíteni kívánt IV. Béla király 

emlékkápolnához terület biztosítására  
Előterjesztő:  Polgármester  
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9.) Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadására  
Előterjesztő:  Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztője 

 
10.)Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadására  

Előterjesztő:  ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője    
 
11.)Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2013. (II. 26.) határozata 

módosítására 
Előterjesztő:  Polgármester 

 
12.)Javaslat a Béke Telepi Óvodák intézményvezetői megbízásával kapcsolatos döntésre 

 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
  
13.)Javaslat az Alkotmány Úti Összevont Óvoda intézményvezetői megbízására vonatkozó 

pályázati kiírásra 
 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 

 
14.)Javaslat kulturális célokra történő támogatás jóváhagyására  

 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
 
15.)Javaslat a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására 

 Előterjesztő: Városimázsért és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Tanácsnok 
  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 

 
16.)Javaslat a 2013. évi nemzetközi kapcsolatok költségvetési keret felosztására 

 Előterjesztő: Városimázsért és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Tanácsnok 
  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 
 
17.)Javaslat társadalmi sportszervezetek 2013. évi önkormányzati pályázati támogatására  

 Előterjesztő: Oktatási Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
 
18.)Javaslat – köztemetés tárgyában – elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott 

döntés helybenhagyására 
 Előterjesztő: Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke 

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

Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól 
szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 
 
20.)Javaslat az Ózd Város Önkormányzata többségi befolyása alatt álló gazdálkodó 

szervezetei vezető tisztségviselőinek és felügyelő bizottsági tagjainak javadalmazási 
elveiről szóló – Javadalmazási Szabályzat módosítására 

 Előterjesztő: Polgármester 
 
21.)Javaslat az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság új elnökének és új tagjainak 

megválasztására 
 Előterjesztő: Polgármester 
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22.) Javaslat az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság  elnökének, titkárának 

és tagjainak megválasztására 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
23.)Javaslat az Ózdi Távhő Kft. felügyelő bizottságával kapcsolatos döntések meghozatalára 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
24.)Javaslat az ÓZDINVEST Kft. felügyelő bizottságával kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
25.)Javaslat az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetőjének javadalmazásával kapcsolatos döntés 

meghozatalára 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
26.)Javaslat az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetőjének javadalmazásával kapcsolatos döntés 

meghozatalára 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
27.)Beszámoló a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi közforgalmú 

autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2012. évi ellátásáról  
Előterjesztő:  BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Vezérigazgatója  

 
28.)Beszámoló az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről 

 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
 
29.)Beszámoló a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2012. évi 

tevékenységéről, a városüzemeltetési feladatok teljesítéséről    
Előterjesztő:  Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője 

 
30.)Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata által 2012. évben szervezett közfoglalkoztatásról 

Előterjesztő: Polgármester 
 
31.)Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 
 
Az előterjesztéseket a zárt ülés napirendjének kivételével a mellékelt CD tartalmazza.  
 
Fürjes Pál  polgármester a Képviselő-testület nevében Fazekas Zoltán alpolgármesternek 
gyógyulásához erőt, egészséget kíván. 
 
Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Tóth Pálnak az Ügyrendi, Igazgatási és 
Rendészeti Bizottság elnökének.  
 

1.) napirend 
Javaslat a társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására 

 
Fürjes Pál  előterjesztő elmondja, az alpolgármester tartós betegsége miatt szükséges, hogy 
távolléte esetén a helyettesítés megoldott legyen. Más hasonló nagyságrendű 
önkormányzatnál két alpolgármester segíti a polgármester munkáját. Hosszas előkészítő 
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munka után, Fazekas Zoltán alpolgármester egyetértésével, javasolja Obbágy Csaba 
képviselőt megválasztani társadalmi megbízatású alpolgármesternek. 
 
Obbágy Csaba képviselő a jelölést elfogadja, az első három napirendnél bejelenti személyes 
érintettségét, és nem kíván részt venni a szavazásban.  
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja Obbágy Csaba társadalmi megbízatású alpolgármesterré 
választását.  
 
Dr. Almási Csaba Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője ismerteti, a jelenleg hatályos 
önkormányzati törvény 34. §-a szerint a  polgármester javaslata alapján, a Képviselő-testület 
minősített többséggel, titkos szavazással választja meg az alpolgármestert. Ezért a 
szavazógépet átállítják titkos szavazásra.   
 
Tóth Pál levezető elnök kéri, szavazzanak. 
 
A titkos szavazásban 13 képviselő veszt részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
58/2013.(III.28.) határozata 

a társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi döntést hozza: 
 
A Képviselő-testület  Obbágy Csaba (Anyja neve: Gebri Veronika, lakcíme: 3600 Ózd, 
Lechner Ödön u. 60.) önkormányzati képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek 
megválasztja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

-.-.- 
 

Obbágy Csaba alpolgármester a Képviselő-testület előtt leteszi az esküt, és erről 
okmányt ír alá.  
 

 
2.) napirend 

Javaslat a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és 
költségátalányának megállapítására 

 
Fürjes Pál előterjesztő ismerteti, a társadalmi megbízatású alpolgármester részére 251.225,- 
Ft/hó tiszteletdíjat és 50.245 Ft/hó költségátalányt javasol.  
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. Mint levezető elnök kéri, szavazzanak az 
előterjesztésről. 
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A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

59/2013.(III.28.) határozata 
a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és  

költségátalányának megállapításáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi döntést hozza: 
 
A Képviselő-testület a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők  tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4.§ (1) és (2) 
bekezdése alapján OBBÁGY CSABA társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját  a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint megállapított 
illetményalap 6,5-szörös szorzataként 
 

251.225 Ft/hó, 
 
költségátalányát a 18.§ (2) bekezdésének megfelelően tiszteletdíja 20%-ában  
 

50.245 Ft/hó 
 
összegben állapítja meg. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

-.-.- 
 

3.) napirend 
Javaslat a társadalmi megbízatású alpolgármester hivatali munkarendjének 

megállapítására 
 

Fürjes Pál  előterjesztő heti 20 órában javasolja megállapítani a társadalmi megbízatású 
alpolgármester hivatali munkaidejét. Ismerve azonban az önkormányzat helyzetét, a 
feladatmegosztást, azt hogy oktatással, a szociális intézményrendszer átalakításával 
kapcsolatban mennyi feladat van, úgy gondolja, ez a megállapított munkaidő csak jelképes.  
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke elmondja, a bizottság 
egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. Mint levezető elnök kéri, szavazzanak. 
 
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

60/2013.(III.28.) határozata 
a társadalmi megbízatású alpolgármester hivatali munkarendjének megállapításáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi döntést hozza: 
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A Képviselő-testület a  társadalmi megbízatású alpolgármester hivatali munkarendjét  
 – figyelembe véve fennálló foglalkoztatási jogviszonyát – heti 20 órában állapítja meg. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

-.-.-.- 
 

3/a.) napirend 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……./……(…..) önkormányzati 
rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Dr. Almási Csaba Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője elmondja, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. §-a lehetővé teszi, hogy  a 
képviselő-testület a bizottságok számát, létszámát, elnevezését bármikor megváltoztassa. Az 
előterjesztés a következőket tartalmazza. Egy bizottság, a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi 
Bizottság megszüntetésre kerül, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  létszáma 7 főről 9 
főre emelkedik. Új bizottság jön létre, melynek elnevezése Egészségügyi, Szociális és 
Esélyegyenlőségi Bizottság lesz, melynek létszámát 9 főben állapítják meg. Az SZMSZ 
módosítás ezen túlmenően tartalmazza a bizottságok, köztük az új bizottság feladat- és 
hatáskörét. Ez teremti meg a jogi alapját annak, hogy a Képviselő-testület ezen az ülésen 
későbbi napirendek keretében megválassza a két bizottság elnökét és tagjait. 
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet módosítást.  
 
Dr. Almási Csaba Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője elmondja, tekintettel arra, hogy 
egy testületi ülésen kívánják az új bizottságok elnökét és tagjait megválasztani, a jogalkotásról 
szóló törvény értelmében pontosan meg kell határozni az elfogadott rendelet kihirdetésének 
időpontját, melyet 9 óra 40 percre javasol. A kihirdetés lebonyolítására szünetet tartanak. 
 
Tóth Pál levezető elnök kéri, szavazzanak.  
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013 (II.27.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva az Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 
(II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének I. 2.6. pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el:  
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1. § 
 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 4/2013 (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 44.§ (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1)  A Képviselő-testület a következő bizottságokat hozza létre: 

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

  c) Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság,  
  d) Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság” 
 
 
 

2. § 
 
A Rendelet 45.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A Képviselő-testület a bizottságok létszámát az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

a) az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság tagjainak száma hét fő, 
b) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak száma hét fő, 

  c) az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjainak száma kilenc fő, 
  d) az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjainak száma kilenc fő.” 
 

3. § 
 
A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 

4.§ 
 

A Rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 

5.§ 
 
A Rendelet 3. melléklet 2.6. pontjában az „Egészségügyi és Szociális Bizottság” szövegrész 
helyébe az „Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság” szöveg lép. 

 
6.§ 

 
Ez a rendelet 2013. március 28-án 9 óra 40 perckor lép hatályba és a hatályba lépését követő 
napon hatályát veszti. 
 
 

Dr. Almási Csaba        Fürjes Pál 
                     jegyző                   polgármester 
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    1. melléklet a 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelethez 
 (2. melléklet a 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelethez) 

 
 

„A bizottságok feladatai 
 

1. Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság 
1.1. Előterjeszti: 
1.1.1. az önkormányzat által alapított kitüntetési javaslatokat az arra vonatkozó rendelettel       

összhangban, 
1.1.2. a polgármester és az alpolgármesterek illetményére, költségtérítésére, azok emelésére és 

a polgármester jutalmazására vonatkozó javaslatokat, 
1.1.3. a Képviselő-testület által meghatározott ügyeket. 
 
1.2. Véleményezi: 
1.2.l. a Képviselő-testület éves munkatervét, programjait,  
1.2.2. a közterületek elnevezésére vonatkozó testületi előterjesztéseket, 
1.2.3. az önkormányzat szervezetére, a hivatal-szervezetére, a hatásköri kérdésekre        

vonatkozó javaslatokat, 
1.2.4. a Képviselő-testület elé kerülő a város közrendjével, közbiztonságával kapcsolatos 

előterjesztéseket 
1.2.5. a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, 
1.2.6. az önkormányzati rendelet-tervezeteket. 
 
1.3. Vizsgálja és ellenőrzi: 
1.3.1. az önkormányzati rendelet-tervezetek jogszerűségét, 
1.3.2. a Képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlásának jogszerűségét, 
1.3.3. a Képviselő-testület üléseinek és döntéseinek az előkészítésére, végrehajtására                

irányuló munkát, 
1.3.4. az önkormányzati képviselőkkel szemben fennálló összeférhetetlenség megállapítására 

irányuló kezdeményezéseket, 
1.3.5. a Képviselő-testület tagjainak vagyonnyilatkozatát, melyről nyilvántartást vezet. 
 
1.4 Közreműködik a bírósági ülnökök választásának előkészítésében. 
1.5. Figyelemmel kíséri: 
1.5.1. a Polgármesteri Hivatalban végzett önkormányzati hatósági tevékenységet,  
1.5.2. segíti a Képviselő-testület és szervei szabályszerű működését, az SZMSZ előírásainak 
 megsértése esetén intézkedéseket kezdeményez, 
1.5.3. a város közrendjét, közbiztonságát, 
1.5.4. az éves költségvetésben a közrend, közbiztonsággal kapcsolatban meghatározott 
 költségvetési összeg felhasználását, 
1.5.5. a hatáskörébe tartozó feladatok vonatkozásában a végrehajtást.  
 
1.6. Lebonyolítja a Képviselő-testület urna alkalmazásával történő titkos szavazását. 
1.7. Javaslatot tesz:  
1.7.1. a közrend, közbiztonság javítása érdekében költségvetési keret megállapítására, 
1.7.2. a közrend, közbiztonság javítása érdekében szükséges intézkedésekre, feladatokra, 
1.7.3. a Képviselő-testület éves munkatervére és programjaira, 
1.7.4. kitüntetések adományozására, 
1.7.5. a polgármesternek a rendőrök részére a letelepedési támogatás odaítélésére  
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1.8. Kapcsolatot tart a közbiztonság és a vagyonvédelem javítása érdekében: 
 
1.8.1.a Rendőrkapitánysággal, 
1.8.2.a polgárőr szervezetekkel, 
1.8.3 a települési nemzetiségi önkormányzattal, 
1.8.4 a térség települési önkormányzatainak képviselőivel, 
1.8.5 az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány Kuratóriumával, 
1.8.6 a társadalmi bűnmegelőző szervezetekkel. 
 
1.9. Beszámol tevékenységéről a Képviselő-testületnek. 
1.10. Döntési jogot gyakorol a Képviselő-testület által átruházott hatáskörökben 
 

2. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
2.1. Előterjeszti: 
2.1.1. a saját pénzügyi forrás biztosításával kapcsolatos pályázatokat, az azokra vonatkozó 

javaslatokat, 
2.1.2. a gazdasági tárgyú önkormányzati rendelet-tervezeteket,  
2.1.3. az éves költségvetésben keretjelleggel meghatározott összegek tételes felosztására 

vonatkozó javaslatokat (érintett bizottságokkal együtt), 
2.1.4. a Képviselő-testület által meghatározott hatáskörébe utalt ügyeket. 
 
2.2. Ellenőrzi: 
2.2.1. a belső ellenőrrel, revizorokkal együttműködve – az Önkormányzat hivatala és 

intézményei gazdálkodását, 
2.2.2. különböző gazdasági kihatású programok, vállalkozások pénzügyi lebonyolítását, 

helyzetét, 
2.2.3. a gazdálkodásról szóló – év közbeni és éves – beszámolókban foglaltakat, 
2.2.4. az önkormányzati vagyon felmérését tartalmazó – éves zárszámadáshoz csatolt – leltár 

adatainak valódiságát, továbbá a törzsvagyon elkülönített nyilvántartását, 
2.2.5. a kötelező év közbeni, éves beszámolók mellett a költségvetési rendelet végrehajtását, 
2.2.6. az éves költségvetés teljesítése kapcsán meghatározásra került pénzügyi kihatásokkal 

közvetlenül nem járó feladatokat, 
2.2.7. a hatáskörébe tartozó feladatok vonatkozásában a végrehajtást,  
2.2.8. a kommunális szolgáltatások ellátásának színvonalát, 
2.2.9. a város ivóvízellátását, a szennyvízkezelési feladatok ellátását, 
2.2.10. városüzemeltetési szempontból az önkormányzati közszolgáltató szervezetek 

működését, feladatellátását, 
2.2.11. a közterület-fenntartási, köztisztasági, településtisztasági, szilárd és folyékony 

hulladékkezelési feladatok ellátását, 
2.2.12. a köztemetők üzemeltetését, 
2.2.13. a helyi közvilágítást, a helyi közösség közlekedés ellátását, 
2.2.14. az élővízfolyások és a városi csapadékvíz elvezető rendszer kezelésével kapcsolatos 

feladatok ellátását, 
2.2.15. a környezetvédelmi szempontok érvényesülését a városfejlesztésben, rendezési 

tervekben, városüzemeltetésben, vagyonhasznosításban, beruházásokban. 
 
2.3. Véleményezi: 
2.3.1. az éves költségvetésről és az előző évi gazdálkodásról szóló beszámolóra vonatkozó 
rendelet-tervezeteket, a pénzmaradvány elosztására vonatkozó előterjesztést, 
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2.3.2. az Önkormányzat naptári éven belüli hitelfelvételével, célhitel felvételével kapcsolatos 
javaslatait, 
2.3.3. előzetesen véleményezi a címzett, cél- és egyéb állami támogatással megvalósítandó 
beruházásra vonatkozó előterjesztést, 
2.3.4. a költségvetési hiány feszültségek mérséklését célzó programokat, az esetleges átmeneti 
gazdálkodás bevezetésére irányuló döntést, 
2.3.5. a különféle pályázatok, támogatási igények benyújtására irányuló kezdeményezést, az 
ez irányú pályázatokat, 
2.3.6. az előirányzat-módosításokat, 

2.3.7. a polgármester által előterjesztett költségvetéssel kapcsolatos eseti anyagokat 
(költségvetési feszültségek mérséklésével kapcsolatos programok, stb.), 

2.3.8. az egyéb forrásteremtő műveletek szükségességét (kötvénykibocsátás stb.), 
gazdaságosságát, szükség szerint ez irányú kezdeményező javaslatot dolgoz ki. 

2.3.9. az Önkormányzatot érintő regionális, kistérségi és helyi területfejlesztési koncepciókat, 
stratégiákat, programokat, projekteket, terveket 

2.3.10. a városfejlesztést érintő, a városképet jelentősen befolyásoló feladatok előkészítését, 
végrehajtását, a jelentős beruházásokat, azok terveit, 

2.3.11. városüzemeltetési szempontból a költségvetést,  
2.3.12. a kommunális szolgáltatásokat érintő módosítási és fejlesztési feladatokat, 

2.3.13. a vagyonhasznosítással összefüggő döntési javaslatokat, 
2.3.14. a gazdasági jellegű, illetve kihatású önkormányzati és egyéb társulásokba való 
belépésre vagy csatlakozásra, alapítványok létrehozására, alapítványi források átvételére-
adására irányuló javaslatokat, 

2.3.15. az egyes vagyongazdálkodási, -hasznosítási javaslatokat, különösen: 
2.3.15.1. lakás- és helyiséggazdálkodással kapcsolatos koncepciókat, 

2.3.15.2. az ingatlan értékesítéssel kapcsolatos előterjesztéseket, 
2.3.15.3. a vagyonátvétellel, -átadással kapcsolatos javaslatokat, 

2.3.15.4. portfólió-kezelést érintő előterjesztéseket, 
2.3.15.5. az önkormányzati vagyont érintő egyéb előterjesztéseket, 

2.3.15.6. a vagyonhasznosítással és egyes gazdaságfejlesztéssel összefüggő pályázatok és 
szerződés-tervezetek feltételrendszerét, 

2.3.16. az Önkormányzat árhatósági jogkörébe tartozó egyes közüzemi szolgáltatási díjak 
megállapítására irányuló szolgáltatói előterjesztéseket, 

2.3.17. a városfejlesztéssel, a helyi adókkal, vállalkozásokkal kapcsolatos előterjesztéseket, 
2.3.18. a közfoglalkoztatás és egyéb foglalkoztatás elősegítésére, az infrastrukturális 
ellátottság javítására, az Önkormányzat működési feltételeinek biztosítására irányuló 
önkormányzati pályázatokat, 

2.3.19. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek 
bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló rendelet-tervezeteket,   
2.3.20. a lakás- és helyiséggazdálkodással kapcsolatos koncepciókat. 
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2.4. Előzetes egyetértési jogot gyakorol az önkormányzatot megillető tőkerészesedéshez 
kapcsolódó tagsági jogok vonatkozásában azon többszemélyes társaságok esetében, ahol az 
önkormányzati tőkerészesedés mértéke eléri vagy meghaladja a 10 %-ot. 

 

2.5. Utólagos egyetértési jogot gyakorol: 
 
2.5.1. amennyiben a 4. pontban meghatározott társaság legfőbb szerve a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság által előzetesen nem tárgyalt kérdésben kíván dönteni, és a társaság 
legfőbb szerve az utólagos Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági jóváhagyást az Önkormányzat, 
mint tulajdonos szavazatának érvényességi feltételként elfogadja, 
2.5.2. a 4. pontban meghatározott társaság legfőbb szervének taggyűlés tartása nélküli 
döntéshozatali eljárása során. 

 

2.6 Előkészíti: 
2.6.1. az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával, 

2.6.2. a helyi közszolgáltatások (víz-, szennyvíz-, távhő-, hulladékkezelési szolgáltatások, 
valamint lakás- és helyiségbérleti szolgáltatás és a városüzemeltetési feladatkörbe tartozó 
tevékenységek) ellátásával, 
2.6.3. a területfejlesztéssel, a helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztéssel, befektetés-
ösztönzéssel, 
2.6.4. a foglalkoztatással kapcsolatos döntéseket. 

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

 

2.8. Vizsgálja: 
2.8.1. az Önkormányzat pénzügyi helyzetét, költségvetését, likviditását a számviteli 
információs rendszer alapján, 

2.8.2. az önkormányzat által jóváhagyott – igen jelentős lakossági kihatással bíró – 
közszolgáltatási díjakat, 

2.8.3. a helyi adózással, adóigazgatással kapcsolatos feladatok végrehajtását, 
2.8.4. az ellenőrzési munkatervben foglaltak végrehajtását, a vizsgálati jelentések kapcsán 
véleményezi az esetleges szankcionálásra vonatkozó kezdeményezéseket, avagy arra szükség 
szerint önálló javaslatot tesz, 

2.8.5. az Önkormányzat bevételeinek felhasználását. 
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2.9. Közreműködik: 
2.9.1. az éves költségvetési koncepció irányelveinek kidolgozásában,  
2.9.2. a költségvetés tervezésében,  

2.9.3. városfejlesztési koncepciók, programok, rendezési tervek elkészítésében, 
véleményezésében, 

2.9.4. az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és önkormányzati alapítású 
gazdasági szervek ellenőrzési munkatervének elkészítésében, a vizsgálati szempontok 
összeállításában, továbbá ennek keretében meghatározza a bizottság által elvégzendő 
ellenőrzéseket, 

2.9.5. a terv szerinti és esetenkénti ellenőrzések vizsgálati szempontjainak összeállításában, 
2.9.6. közszolgáltatások díjainak megállapításában. 

2.9.7. az Önkormányzat alapítói jogkörének gyakorlásában: 
2.9.7.1. az egyszemélyes gazdasági társaságok esetében: a gazdasági társaságokról és 
közhasznú szervezetekről szóló törvények szerint taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó 
döntéseket előkészítő előterjesztések véleményezésében (számviteli törvény szerinti 
mérlegbeszámolók, közhasznúsági jelentés elfogadása, ügyvezetők tekintetében a munkáltatói 
jogok gyakorlása, társasági szerződések, alapító okiratok módosítása, stb. vonatkozásában), 

2.9.7.2. az alapítványok esetében: Ptk. szerint. 
 
2.10. Kezdeményezi vizsgálat alapján – anyagi és pénzeszközök zárolását kármegelőzési 
céllal. 

 

2.11. Figyelemmel kíséri: 
2.11.1. a foglalkoztatás feltételeinek megteremtésével, a gazdaságfejlesztéssel, vállalkozás 
élénkítéssel foglalkozó szervezetek tevékenységét, 

2.11.2. a befektetés-ösztönzéshez közvetlen, vagy közvetett módon hozzájáruló városi, 
kistérségi programok megvalósulását (szakmai konferenciák stb.), 

2.11.3. a városi közterületek arculatának alakulását, a közterületek tisztaságát, a parkok 
gondozottságát és a köztéri szobrok állapotát, 

2.11.4. az állategészségügyi, növényvédelmi szolgáltatás működését, 
2.11.5. a helyi vízrendezési, vízkár-elhárítási feladatok végrehajtását, 

2.11.6. az önkormányzati utak forgalomtechnikáját, 
2.11.7. a helyi energiaellátást, 

2.11.8. környezetvédelmi előírások érvényesülését, 
2.11.9. a városban és térségében folyamatban lévő területfejlesztést elősegítő programokat, a 
településrészek arányos fejlesztését, 
2.11.10. a bizottság szakterületét érintő feladatokra az önkormányzati költségvetésben 
biztosított előirányzatok felhasználását, 
2.11.11. a hatáskörébe tartozó feladatok vonatkozásában a végrehajtást. 
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2.12. Javaslatot tesz:  
2.12.1. a városfejlesztés, területhasználat, területszervezés, építési, városképi követelmények 
helyi szabályozására, ellenőrzi azok végrehajtását, 

2.12.2. környezetvédelmi fejlesztésekre, 
2.12.3. önkormányzati beruházásokra, 

2.12.4. a helyi jelentőségű épített és természeti értékek védelmére, védetté nyilvánítására, 
megóvására, figyelemmel kíséri a végrehajtást, 

2.12.5. helyi környezetvédelmi (víz-, talaj-, levegővédelem, zaj és rezgés elleni védelem) 
követelmények megállapítására, 

2.12.6. a közterület használatának helyi szabályozására, 
2.12.7. városfejlesztési, környezetvédelmi alapok létrehozására, kezelésére, 

2.12.8. a városfejlesztési koncepciókra, területrendezési tervekre, rendezési programokra,  
2.12.9. környezetvédelmi programokra, akciókra, kampányokra és egyéb, a környezet 
védelmét szolgáló intézkedésekre, 
2.12.10. a Képviselő-testület éves munkatervére és programjaira, 

2.12.11. kitüntetések adományozására. 
 
2.13. Kapcsolatot tart: 
2.13.1. a helyi nem önkormányzati tulajdonú közszolgáltató szervekkel, 

2.13.2. a környezet- és természetvédő szervezetekkel, bevonja azokat a környezet- és 
természetvédelmi feladatok ellátásába. 

 
2.14. Beszámol tevékenységéről a Képviselő-testületnek. 
2.15. Döntési jogot gyakorol a Képviselő-testület által átruházott hatáskörökben. 
 

3. Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
 

3.1. Előterjeszti: 
3.1.1. a Képviselő-testület által meghatározott ügyeket. 

3.1.2. az oktatási, nevelés és kulturális tárgyú önkormányzati rendelet-tervezeteket. 
 

3.2. Véleményezi: 
3.2.1. a művelődési, oktatási és köznevelési intézményeket érintő beruházásokat, felújításokat, 
fejlesztéseket, 
3.2.2. a költségvetési kereten belül a fenntartott/működtetett köznevelési és közművelődési 
intézmények éves költségvetési tervezetét, 
3.2.3. az intézmények vezetőinek továbbtanulását, 

3.2.4. a nevelési-oktatási, nevelési és a közművelődési intézmények szakmai, nevelési és 
pedagógiai programját, SZMSZ-ét, Intézményi Minőségirányítási Programját, házirendjét, 
óvodai nyitvatartási rendjét,  
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3.2.5. a feladatkörébe tartozó, de nem önkormányzati fenntartású művelődési, oktatási és 
köznevelési intézmények ügyeit, 
3.2.6. közreműködik közterületen és önkormányzati épületen elhelyezendő művészeti 
alkotások elbírálásában és elhelyezésében, 
3.2.7. Ózd Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának módosítására tett 
javaslatokat, 
3.2.8. Ózd Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának végrehajtását célzó 
intézkedési tervet. 
 

3.3. Javaslatot tesz: 
 

3.3.1. valamennyi művelődési, oktatási és köznevelési ügyben az Önkormányzatnak, 
3.3.2. az állami ünnepek és városi szintű rendezvények programjaira és költségeire, 

3.3.3. a kollektív szerződésekben a törvényben előírtakon túli fenntartói költségekkel járó 
juttatások engedélyezésére 

3.3.4. a diák-, a szabadidő, a verseny- és élsport, az utánpótlás-nevelés, a természetjárás és 
turizmus városi szintű fejlesztésére, működési feltételeinek megteremtésére, szervezeteinek 
kialakítására, 
3.3.5. az önkormányzati fenntartású testnevelési és sportlétesítmények létrehozására, 
megszüntetésére, átszervezésére, 
3.3.6. a testnevelés és sport céljait szolgáló létesítmények beruházására, felújítására, 
fejlesztésére, 
3.3.7. a testnevelés és sport térségi feladatait ellátó szervezet létrehozására megszüntetésére és 
átszervezésére, 
3.3.8. a gyermekekkel, az ifjúsággal, a sporttal, a fogyatékosok sportjával, a kábítószer és 
egyéb egészségre ártalmas élvezeti cikkek fogyasztásának visszaszorításával kapcsolatos 
önkormányzati koncepciókra, programokra, 

3.3.9. a helyi ifjúsági és sportpolitika feladatai ellátásának érdekében javaslatot tesz a 
megvalósításhoz szükséges intézményrendszer kialakítására, 

3.3.10. az önkormányzat ifjúságpolitikájának céljaira, feladataira és eszközrendszerére, 
3.3.11. az önkormányzat sportra vonatkozó rövid, közép és hosszú távú koncepciójára, 

3.3.12. az önkormányzati támogatásban részesülő ifjúsági és sportszervezetek ellenőrzésére 
3.3.13. a Képviselő-testület éves munkatervére és programjaira, 

3.3.14. kitüntetések adományozására. 
 

3.4. Vizsgálja a helyi írott és elektronikus média működését és tevékenységét. 
 

3.5. Közreműködik: 
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3.5.1. művelődési és köznevelési intézmények létrehozásában, átszervezésében, működtetési 
kérdéseiben, megszüntetésében, 
3.5.2. a művelődési és köznevelési intézmények térítési díjainak és kedvezményeinek 
megállapításában 
3.5.3. a helyi sportpolitikai elvek kialakításában, 

3.5.4. az önkormányzat által fenntartott sportlétesítmények igénybevételi lehetőségeinek 
kialakításában, térítési díjainak megállapításában, 

3.5.5. az egészségmegőrző társadalmi program végrehajtásának segítésében, 
3.5.6. a nemzetközi sportkapcsolatok kialakításában, ápolásában, 

3.5.7. a város szintű szabadidősport-programok előkészítésében, lebonyolításában, 
3.5.8. az ifjúságpolitikai és sportügyekkel kapcsolatos programok végrehajtásában, 

3.5.9. az iskolán kívüli művelődéssel, a szabadidő hasznos eltöltésével, az 
egészségmegőrzéssel, a megelőzéssel összefüggő helyi feladatok végrehajtásában, 

3.5.10. az idegenforgalom – feladat- és hatáskörébe tartozó – feladatainak ellátásában, 
3.5.11. az önkormányzat gyermek- és ifjúságvédelemre vonatkozó helyi politikájának 
kidolgozásában és megvalósításában, 
3.5.12. a gyermekekre és az ifjúságra közvetlenül vonatkozó önkormányzati döntések 
előkészítésében, 
3.5.13. az egészséges életmódot népszerűsítő, a kábítószer és más egészségre ártalmas 
élvezeti szerek fogyasztásának megelőzését szolgáló helyi programok összehangolásában, 
 

3.6. Együttműködik: 
 

3.6.l. a települési nemzetiségi önkormányzattal és nemzetiségi szervezetekkel művelődés és 
nevelés-oktatás terén, 

3.6.2. az egyházakkal a hitélettel kapcsolatos igények és érdekek feltárásában. 
3.6.3. a sportszervezetekkel a város testnevelési, sportpolitikai és sportszakmai feladatainak 
végrehajtásában, 
3.6.4. a diáksport-szervezetekkel a tanulók tanórán kívüli testnevelésének és sportjának 
szervezésében, 
3.6.5. a lakosság szabadidő hasznos eltöltésére alakult társadalmi szervezetekkel, 

3.6.6. kistérség önkormányzataival, a helyi ifjúsági, sport és fogyatékosokat tömörítő 
szervezetekkel, egyházakkal és felekezetekkel, a gyermekekkel és az ifjúsággal foglalkozó 
egyesületekkel, közhasznú szervezetekkel, alapítványokkal, közalapítványokkal 
3.6.7. a fogyatékosság-ügyben tevékenykedő civil szervezetekkel, a fogyatékosok sportjának, 
a fogyatékos személyek társadalmi integrációjának segítése érdekében. 
 

3.7. Segíti a helyi köznevelési, közművelődési, testnevelési és sportintézmények működését. 
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3.8. Figyelemmel kíséri a hatáskörébe tartozó feladatok vonatkozásában a végrehajtását.  

 
3.9. Beszámol tevékenységéről a Képviselő-testületnek. 

 
3.10. Döntési jogot gyakorol a Képviselő-testület által átruházott hatáskörökben. 
 
 

„4. Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 
 

4.1. Előterjeszti: 
4.1.1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezetet, 
4.1.2. a gyermekvédelmi ellátásról szóló rendelet-tervezetet, 

4.1.3. az egészségügyi alapellátást szabályozó rendelet-tervezetet,  
4.1.4. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáit, igénybe vételét, térítési 
díját szabályozó rendelet-tervezetet, 
4.1.5. a szociális szolgáltatástervezési koncepciót, illetve annak felülvizsgálatából adódó 
módosítását, 
4.1.6. a városi egészségtervet, illetve annak felülvizsgálatából adódó módosítást, 

4.1.7. a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi programokat, 
4.1.8. a közmunkaprogramok működtetése érdekében benyújtott pályázatokat, valamint a 
működtetéséhez kapcsolódó javaslatokat, 
4.1.9. a közfoglalkoztatás szervezése érdekében benyújtott pályázatokat, valamint a 
működtetéséhez kapcsolódó javaslatokat, 
4.1.10. a Képviselő-testület által hatáskörébe utalt ügyeket. 

 

4.2. Véleményezi: 
 
4.2.1. a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi intézmények költségvetésére, pénzügyi 
támogatására, pénzeszközök átcsoportosítására tett javaslatokat, 
4.2.2. a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi intézményeket érintő beruházásokra, 
fejlesztésekre tett javaslatokat, 
4.2.3. a Képviselő-testület szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi ellátást érintő 
döntéseinek előkészítésére tett javaslatokat, 
4.2.4. az éves költségvetésről és az előző évi gazdálkodásról szóló beszámolóra vonatkozó 
rendelet-tervezeteket,  
4.2.5. a pénzmaradvány elosztására vonatkozó előterjesztést, 

4.2.6. az intézmények által benyújtandó szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi ellátást 
érintő pályázatokat,  

4.2.7. az egészségügyi alapellátás működéséről szóló beszámolót, 
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4.2.8. a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által Ózd város lakossága részére nyújtott 
szociális ellátásokról szóló éves szakmai beszámolót, 
4.2.9. az Integrált Gyermekjóléti Intézmény által Ózd város lakossága részére nyújtott 
szociális ellátásokról szóló éves szakmai beszámolót, 
4.2.10. a közfoglalkoztatást érintő címzett, cél- és egyéb állami támogatással megvalósítandó 
beruházásra 
4.2.11. a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal kapcsolatos előterjesztéseket, vonatkozó 
előterjesztést, 
 

4.3. Javaslatot tesz: 
4.3.1. a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi intézmények létrehozására, 
működtetésére, megszüntetésére, struktúra-változtatására, 
4.3.2. a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és egyéb egészségügyi vállalkozások 
engedélyezésével, megszüntetésével kapcsolatos intézkedésekre, 
4.3.3. finanszírozási szerződések megkötésére, módosítására, megszüntetésére, 

4.3.4. az orvosi rendelők ill. lakások privatizációjára, 
IV.3.5. a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi ellátást biztosító szolgálatok, 
intézmények racionális működtetését célzó intézkedésekre, 
4.3.6. a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi ellátás színvonalának emelését célzó 
intézkedésekre, 
4.3.7. a Képviselő-testület éves munkatervére és programjaira, 

4.3.8. kitüntetések adományozására. 
4.3.9. a bérbeadási listára felvehető igénylőkre,  

4.3.10. az esélyegyenlőség biztosítása érdekében szükséges intézkedésekre, feladatokra, 
4.3.11. esélyegyenlőségi programokra, akciókra, kampányokra, intézkedésekre. 

 
4.4.Vizsgálja: 
4.4.1. szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi ellátást szabályozó helyi rendeletekben 
foglaltak eredményességét, hatékonyságát, 

4.4.2. a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi alapellátást, szakellátást biztosító 
szolgálatok, intézmények működését, 

4.4.3. szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi alapellátást, szakellátást érintő Képviselő-
testületi döntés végrehajtására tett intézkedéseket, 

4.4.4. szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi alapellátást, szakellátást biztosító 
szolgálatoknak, intézményeknek a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt feladatai 
megvalósítását, 
4.4.5. szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátás, szakellátás színvonalának 
alakulását Ózd város lakossága körében, 
4.4.6. közfoglalkoztatás színvonalának, hatékonyságának alakulását, 

4.4.7. közmunkaprogramok végrehajtásának eredményességét, 
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4.4.8. a hatáskörébe tartozó feladatok vonatkozásában hozott döntések végrehajtását. 

4.4.9. a bérbeadási lista tervezete ellen érkezett észrevételeket. 
 

4.5. Közreműködik: 
4.5.1. az éves költségvetési koncepció irányelveinek kidolgozásában a társadalom- és 
szociálpolitikai juttatások tekintetében, 
4.5.2. az éves költségvetés tervezésében a társadalom- és szociálpolitikai juttatások 
tekintetében, 
4.5.3. a civil szervezetek által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti intézmények, szolgáltatások létrehozásában, szükség esetén szakmai 
javaslatokat, véleményt ad, 

4.5.4. a városi szintű szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi témájú rendezvények 
megszervezésében, 

4.5.5. a közfoglalkoztatás szervezésében, lebonyolításában, 
4.5.6. a Szociálpolitikai Kerekasztal működtetésében. 

4.5.7 a bérbeadási lista alapján kielégíthető igénylők jövedelmi, vagyoni, szociális 
viszonyainak helyszíni vizsgálatában. 

 

4.6. Együttműködik: 
4.6.1. az egyházi és civil szervezetekkel a szociális és gyermekvédelmi közszolgáltatási 
feladatok magasabb színvonalú ellátása érdekében, szükség esetén tevékenységük 
koordinálásában, 
4.6.2. a BAZ Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi 
Intézettel  
4.6.3. egészségügyi intézményekkel,  

4.6.4. köznevelési és közművelődési intézményekkel,  
4.6.5. Rendőrkapitánysággal, 

4.6.6. a települési nemzetiségi önkormányzattal,  
4.6.7. az állami foglalkoztatási szervvel,   

4.6.8. Türr István Képző- és Kutató Intézettel,   
4.6.9. az Ózd Kistérség Többcélú Társulásának Humán Bizottságával. 

 
 

4.7. Figyelemmel kíséri: 
 
4.7.1. a város lakosságának egészségügyi helyzetét, 
4.7.2. a város lakossága szociális életkörülményeinek alakulását, 

4.7.3. a hatáskörébe tartozó feladatok vonatkozásában a végrehajtást.  
4.7.4. az önkormányzat intézményeiben az esélyegyenlőség elvének érvényesülését, 
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4.7.5. a foglalkoztatás egyenlő feltételeinek megteremtésével, vállalkozás-élénkítéssel 
foglalkozó szervezetek tevékenységét, 
4.7.6. a nemzetiségi programok megvalósulását, 

4.7.7. a településrészek arányos fejlesztését, 
4.7.8. az önkormányzat hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal kapcsolatos intézkedéseit. 

 
4.8. Jóváhagyja az egészségügyi alapellátás működéséhez kapcsolódó szabályzatokat. 
4.9. Beszámol tevékenységéről a Képviselő-testületnek. 
4.10. Döntési jogot gyakorol a Képviselő-testület által átruházott hatáskörökben. 
4.11. Megállapítja a Nyugdíjasok Házára vonatkozó bérbeadási rangsort.   
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2. melléklet a 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelethez 
 (4. melléklet a 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelethez) 

 
„A képviselő-testület által átruházott hatáskörök 

 
1. A Képviselő-testület Polgármesterre átruházott hatáskörei: 

 
1.1. Döntés a külföldi állampolgárok betegellátási díjának mérsékléséről, elengedéséről. 
 

1.2. A társadalmi gondozók, valamint az idősek klubjában orvosi munkát végzők 
díjazásának megállapítása. 

 
1.3.   Elővásárlási jog gyakorlásához szükséges jognyilatkozatok, valamint az egyéb 
tulajdonosi jognyilatkozatok megtétele. 
 

1.4.  Az önkormányzati vagyon elidegenítése és hasznosítása során a pályáztatást 
lebonyolító bizottság tagjainak és elnökének kijelölése az önkormányzat vagyonrendeletében 
meghatározott értékhatárig. 
 

1.5. Vállalkozás formájában ellátott háziorvosi tevékenység ellátásához előzetes 
hozzájárulás, és a működtetési szerződés aláírása. 

 
1.6. Fogorvosi ellátásokkal kapcsolatos önkormányzati feladatok intézése. 

 
1.7. Munkáltatói jogkör gyakorlása a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott 
orvosok felett. 
 

1.8. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatásról szóló önkormányzati rendelet szerint hatáskörébe utalt ügyekben.  

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

1.10.  Temetési segély megállapítása a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 
szóló önkormányzati rendelet szerint.  

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

1.12. Döntés a közterületekről szóló önkormányzati rendelet szerint hatáskörébe utalt 
ügyekben. 
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1.13. Közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenységekkel kapcsolatos helyi 
irányítási, ellenőrzési feladatok ellátása. 
 

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

1.15.  Döntés az Önkormányzat részvételével működő gazdasági társaságokban az 
Önkormányzatot megillető önkormányzati tőkerészesedéshez kapcsolódó tagsági jogok 
gyakorlására – azoknál a társaságoknál, ahol az önkormányzati tőkerészesedés 10 % alatt van. 
 

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

1.17. Döntés az óvodai intézmények, a Gazdasági Ellátó Központ és az Ózdi Művelődési 
Intézmények intézményvezetői pótlékának megállapításáról.     

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

 
1.19. Selejtezési Bizottság elnökének és tagjainak kijelölése. 

 
1.20.  Döntés az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság javaslatát követően a      
Rendőrség hivatásos állományának letelepedését elősegítő lakástámogatás odaítéléséről és az 
igénylővel a támogatás nyújtásának feltételeit tartalmazó szerződés megkötése. 

 
2. A Képviselő-testület 

Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottságra átruházott hatáskörei 
 

 
2.1.  Közművelődési önkormányzati intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyása az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsággal együtt. 
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2.2. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása. 

 
3. A Képviselő-testület  

Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörei 
 
3.1.  Véleményezési, egyetértési jog gyakorlása a beépítetlen belterületi földterület 
értékével kapcsolatosan. 

 
3.2.  Döntés az ózdi martinsalakból készült lakóépületek tulajdonosi felajánlásairól és 
minden egyéb, az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak 
kárenyhítésével összefüggő önkormányzati feladatok végrehajtásáról szóló képviselő-testületi 
határozat végrehajtásával, ill. végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatos kérdésről.   
 

3.3. Rendelkezési jog a nem törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak megszerzése, 
elidegenítése, megterhelése esetében az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott 
egyedi forgalmi értékhatárig.  
 

3.4. Előzetes egyetértési jog gyakorlása az Önkormányzatot megillető önkormányzati 
tőkerészesedéshez kapcsolódó tagság jogok vonatkozásában, azon többszemélyes társaságok 
esetében, ahol az önkormányzati tőkerészesedés mértéke eléri vagy meghaladja a 10 %-ot. 
 

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

 
3.6. Döntés az önkormányzati környezetvédelmi alapba befolyt bevételek felhasználásáról. 

 
3.7. Döntés az önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében a nem lakáscélú 
ingatlanok felújítására biztosított, valamint a lakáscélú ingatlanok felújítására biztosított 
előirányzat felhasználásáról  

 
3.8. Döntés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kihelyezett ózdi tagozatára felvett hallgatók 
önkormányzati támogatásáról az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsággal és az 
Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttesen. 

 
3.9. Döntés az önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében közfoglalkoztatás 
önerejére biztosított előirányzat felhasználásáról az Egészségügyi, Szociális és 
Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttesen. 
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3.10. Döntés az önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében városrehabilitációs 
feladatokra biztosított előirányzat felhasználásáról. 

 
4. A Képviselő-testület  

Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottságra átruházott hatáskörei 

 
4.1. Döntés a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló önkormányzati rendelet szerint 
hatáskörébe utalt ügyekben. 
 

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

4.3. Döntés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kihelyezett ózdi tagozatára felvett hallgatók 
önkormányzati támogatásáról az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsággal és a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottsággal együttesen. 
 

4.4.  Döntés az önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében a közfoglalkoztatás 
önerejére biztosított előirányzat felhasználásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal 
együttesen. 
 

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

 
5.1. Jóváhagyja a közművelődési önkormányzati intézmények Szervezeti és Működési 
Szabályzatát az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottsággal együtt. 
 

5.2. A nem önkormányzati tulajdonú épületben lévő művészeti alkotások védelme 
szakvélemény kikérésével, új elhelyezés esetén véleményezési jog gyakorlása. 

 
5.3. Egyetértési jog gyakorlása a megszűnt múzeum anyagának elhelyezésére szolgáló más 
közgyűjtemény kijelölésével kapcsolatban. 
 

5.4. Az óvodák, működési (felvételi) körzetének, valamint az óvoda nyitva tartása rendjének 
meghatározása és közzététele. 

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

5.6. Az óvodai intézmények továbbképzési programjának jóváhagyása. 
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5.7. A közoktatási intézmények minőségirányítási programjának és házirendjének 
jóváhagyása. 

 
5.8. Döntés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kihelyezett ózdi tagozatára felvett hallgatók 
önkormányzati támogatásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal és az Egészségügyi, 
Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttesen.” 

-.-.- 
 
Fürjes Pál polgármester a rendelet kihirdetésének lebonyolítására szünetet rendel el. 
 
Szünet után Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Obbágy Csaba 
alpolgármesternek. 
 
Obbágy Csaba alpolgármester mielőbbi teljes felépülést kíván Fazekas Zoltán 
alpolgármesternek. Megköszöni a bizalmat, ígéri, igyekszik megszolgálni, a város javára 
dolgozni.  
 

4.) napirend 
Javaslat az ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0022 sz. „Ózd város vízvédelmi rekonstrukciója” 

elnevezésű projekt fenntartásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

Fürjes Pál előterjesztő elmondja,  ezzel a pályázattal sikerült az Uraj-patakot rendbe tenni, 
amely sok ott élő ember lakhatását veszélyeztette. A  projekt keretében még öt városban lévő 
patak-meder javítását, karbantartását tervezték be, de ezt más forrásokból, támogatásokból el 
tudták végezni. A jelenlegi időjárási viszonyok mellett az olvadás, a sok lehulló csapadék nem 
fog kárt okozni ezeken a területeken. 10 éves fenntartási kötelezettséget vállaltak, az 
előterjesztés tartalmazza, hogy a megvalósult beruházás kezelője a VSI lesz. 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke gratulál Obbágy Csaba 
alpolgármesternek a megválasztásához. Ismerteti, a bizottság a Lakásügyi és 
Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttes ülésen tárgyalta az előterjesztést és azt egyhangúlag 
elfogadásra javasolják. 
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak.  
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

61/2013. (III.28.) határozata  
    az ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0022 sz. „Ózd város vízvédelmi rekonstrukciója” 

elnevezésű projekttel kapcsolatos döntések meghozataláról 
  
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi döntést hozta: 
 
1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Ózd Város Önkormányzata az ÉMOP-3.2.1/F-

10-2011-0022 sz. Projekt keretén belül, az Ózd, 14399, 14398, 14246, 14248, 03070, 
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1067, 1144, 1172, 1173, 1191, 14344 hrsz-ok alatt megvalósult fejlesztéseket, tárgyi 
létesítményeket a 10 éves fenntartási időszak alatt, ugyanezen a helyen fenntartja és 
üzemeltetését biztosítja. 

 
2. A Képviselő-testület a határozat 1. pontjában meghatározott feladatok ellátásával 

megbízza a Város- és Sportlétesítmény – üzemeltető Intézményt, akivel üzemeltetési 
megállapodást köt az 1. pontban meghatározott tartalmi elemekkel. 

 
 
Felelős:  
Üzemeltetési megállapodás előkészítéséért: PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási  
Osztály vezetője 
Üzemeltetési megállapodás aláírásáért:  Polgármester 
Fenntartás és üzemeltetés biztosításáért:  Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 
vezetője 
Határidő: értelemszerűen 

-.-.- 
 
 

5.) napirend  
Javaslat Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának 

elfogadására 
 

Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság támogatja az 
előterjesztést. 
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak. 
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
62/2013. (III.28.) határozata 

Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának 
elfogadásáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi döntést hozta: 
 
1. A Képviselő-testület elfogadja Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült 

Környezetvédelmi Programját. A Programban foglaltakat a fejlesztési-rendezési tervek 
készítésénél és egyéb, a környezeti elemeket és hatótényezőket bármilyen módon érintő 
képviselő-testületi döntésnél figyelembe kell venni.  

 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  folyamatos 

 
2. A Programban megfogalmazott középtávú célok elérése érdekében évente – a környezet 

állapotáról szóló tájékoztató elkészítésével egyidejűleg – környezetvédelmi intézkedési 
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tervet kell készíteni, az éves költségvetésben rendelkezésre álló források figyelembe 
vételével.  

 
Felelős:  a környezetvédelmi intézkedési terv elkészítéséért: 
 PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
 az előterjesztésért:  
 Polgármester 
 
Határidő:  tárgyév április 30.  
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6.) napirend 

Javaslat önkormányzati szervezetfejlesztést, hatékonyságnövelést elősegítő ÁROP-1.A.5-
2013 pályázat benyújtására 

 
Fürjes Pál előterjesztő ismerteti a pályázat lehetőséget biztosít arra, hogy az év eleji 
önkormányzatokat érintő átalakításokra, átszervezésekre hatékonyan tudjanak reagálni. A 
pályázat támogatottsága 100 %-os.  
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Obbágy Csaba levezető elnök egy elírást pontosít az anyagban. A határozati javaslat három 
pontot tartalmaz, így az 5. pontot értelemszerűen 3. pontra kell javítani. Kéri, szavazzanak az 
elhangzott módosítással együtt 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 
63/2013. (III. 28.) határozata 

 az önkormányzati szervezetfejlesztést, hatékonyságnövelést elősegítő ÁROP-1.A.5-2013 
pályázat benyújtásáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Ózd Város Önkormányzata támogatja az önkormányzati szervezetfejlesztést, 

hatékonyságnövelést elősegítő pályázat benyújtását az ÁROP-1.A.5-2013 számú pályázati 
kiírás alapján, maximum 40 M Ft összegű, 100% vissza nem térítendő mértékű támogatás 
igénylésével. A pályázat megvalósítása önkormányzati önerőt nem igényel. 

 
2.  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat előkészítéséhez szükséges 

egyeztetések, tárgyalások lefolytatására, valamint a benyújtáshoz előírt dokumentumok, 
nyilatkozatok aláírására. 

 
3.  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat kedvező bírálata esetén a 

támogatási szerződés aláírására. 
 
Felelős:  
- A pályázat benyújtásáért:  PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 

vezetője 
-  Dokumentumok aláírásáért: Polgármester 
 
Határidő: folyamatos 

-.-.-.- 
 

7.) napirend 
Javaslat a CITY SEC projekt kertében elkészített „Ózd Település Fenntartható Energia 

Akcióterve” elfogadására 
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Fürjes Pál előterjesztő ismerteti, a ciklus elején Rombauer terv címmel megalkották a város 
és térségének kitörési pontjait tartalmazó tanulmányt. Az egyik területe a zöld város 
koncepció, amely  tartalmazza, hogy EU vállalás alapján 2020-ra a CO2 kibocsátást 20 %-kal 
csökkentik. Hat ország - köztük Magyarország is - csatlakozott a CITY SEC programhoz. A 
programba bevont önkormányzatok mellett Ózd is ott volt az aláírók között, így elkészítették 
a város fenntartható energia akciótervét. Az akcióterv 1998-as, 2008-as bázis adatokat 
tartalmaz, melyből a főbb következtetéseket le tudják vonni, meghatározhatják a fejlesztések 
irányvonalát. 5550 távhővel fűtött lakás van a városban, és sajnos ezeknek az energetikai 
hatásfoka rossz, a program keretében célul tűzték ki, hogy ezeknek az épületeknek a 
hatékonyságát megpróbálják növelni. 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elmondja, a bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak.  
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
64/2013. (III. 28.) határozata 

a City Sec projekt keretében elkészített „Ózd Település Fenntartható Energia 
Akcióterve” elfogadásáról 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi döntést hozta: 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a City Sec projekt keretében készített, a 
határozat 1. mellékletében csatolt „Ózd Település Fenntartható Energia Akcióterve” 
dokumentumot, az abban foglalt tartalommal elfogadja.  
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
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8.) napirend 
Javaslat a Bolyokvasvári Polgári Kör Egyesület által létesíteni kívánt IV. Béla király 

emlékkápolnához terület biztosítására 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak.  
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

65/2013. (III.28.) határozata  
a Bolyokvasvári Polgári Kör Egyesület által létesíteni kívánt IV. Béla király 

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

A Képviselő- testület egyetért azzal, hogy az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában 
lévő ózdi belterületi 7919 hrsz-ú közterületen (Vár út) a Bolyokvasvári Polgári Kör 
Egyesület IV. Béla király Emlékkápolnát létesítsen a határozat 1. melléklete szerinti 
elhelyezéssel és kivitelben.  

 
A fenti közterület eredeti rendeltetésétől eltérő használatának engedélyezésére 
vonatkozóan Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületekről 
szóló 16/1994. (VII.01.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell eljárni. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: döntést követően azonnal 
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Obbágy Csaba alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek. 
 

9.) napirend 
Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadására 

 
Fürjes Pál levezető elnök gratulál a Kft. vezetésének, a nehezebb gazdasági körülmények 
között minőségi javulás tapasztalható a helyi televízió működésében.  
 
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  
66/2013.(III.28.) határozata 

az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozta: 
1.  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Kommunikációs Nonprofit 

Kft. - a határozat 1. mellékletét képező -  2013. évi üzleti tervét 63.396 e Ft tervezett 
összes bevétellel, és 0 Ft tervezett adózás előtti eredménnyel jóváhagyja. Felhívja az Ózdi 
Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztőjét a szükséges intézkedések 
végrehajtásának megtételére. 

 
Felelős: az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztője 
Határidő: folyamatos 

 
2.   A társaság 2013. évre jóváhagyott üzleti tervét befolyásoló körülmény jelentős változása 

esetén az üzleti terv módosítására vissza kell térni. 

Felelős: az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztője 
Határidő: folyamatos 
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1. melléklet a  66/2013.(III.28.) határozathoz 

 
Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 

2013. évi üzleti terve 
 
Készítette: 
Bukovinszky Zsolt 
ügyvezető-főszerkesztő 
 
A 2013. évi költségvetéshez kapcsolódóan, az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 
működésével összefüggő üzleti terv kidolgozásánál maximálisan figyelembe vettük a jelen 
gazdasági körülményeket, az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit. A takarékos gazdálkodást 
maximálisan előtérbe helyezve terveztük meg az idei évet is. 
 
1. Múlt, jelen 
 
Feladatunk nem változott, ez a jövőben is a városi televízió igényes műsorainak gyártása, 
sugárzása, a városi lap szerkesztése, kiadása, valamint a város honlapjának üzemeltetése. 
2012-ben ezt a rendszert 48 millió Ft önkormányzati támogatásból és a  19,8 millió Ft saját 
bevételből működtettük. A költségek mérséklése érdekében tovább csökkent a létszám 16 
főről 13 főre. A 2013. március 1-jei állapot szerint 1 fő ügyvezető-főszerkesztő, 5 fő 
szerkesztő-újságíró, 2 fő operatőr, 3 fő operatőr vágó, 1 fő tördelő (6 órában) és 1 fő 
gazdasági ügyintéző-adminisztrátor dolgozik a cégnél. A leépítést határozott idejű 
szerződések meg nem hosszabbításával sikerült eszközölni. 1 fő szerkesztő-újságíró kollégánk 
GYES-en van, a következő 2 és fél évben nem tervezi a visszatérést, 1 fő fotós pedig 
átmenetileg alkalmi munkavállalóként dolgozik nekünk. A további létszámcsökkentés már a 
televízió műsorgyártásának létét veszélyezteti (műsorrögzítéshez egy adott számú technikai 
állomány szükséges), de sajnos a lehetőségek függvényében ez nem elkerülhető.  
 
Bevételeink növelése érdekében folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket. A 
Médiatanács műsorkészítésre kiírt pályázatán magazin kategóriában a 2012-es évben 2 millió 
80 ezer Ft-ot nyertünk, amelyből tavaly 860 ezer Ft bevételhez jutottunk, a további összeget 
idén, a pályázat ütemezésének megfelelően utalják. Híradó kategóriában is pályáztunk minden 
negyedévben, de forráshiány miatt sajnos nem kaptunk támogatást. A legutóbbi fordulóban, 
2013. január 23-án ismét beadtuk pályázati igényünket, döntés néhány héten belül várható.  
 
Sikeresen lezárult pénzügyileg a HUSK "Közös értékeink" szlovák-magyar határon átnyúló 
médiaprojekt. Az utófinanszírozásos pályázat elszámolása megtörtént, nehézséget jelentett 
azonban a pályázat indulása (2011) és a befejezése (2012) közötti árfolyamingadozás, amely 
sajnos negatívumként jelentkezett. A műsorkészítés a projekt kapcsán a következő 4 évben 
még folytatódik. 
 
2. Feladatok 2013-ban 
 
ÓVTV - 2013-ban is további célunk a televíziós műsorok minőségének javítása, a 
látványvilág és egyes tartalmi elemek megújítása. Folytatódik a beszédképzés és házi 
műsorelemzésekkel a kollégák elméleti és gyakorlati tudásának gyarapítása. 
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ÓZDI KÖRKÉP - Az idén is 15 ezer példányban jelenik meg az Ózdi Körkép. A városi 
magazint A3-as méretben, teljesen színesben, 8 oldalon, kéthavonta találja meg minden ózdi 
olvasó a postaládájában.  
 
OZD.HU – A honlap tavaly ismét megújult, ezúttal globálisan, igazodva a jelen 
követelményeihez. A frissítés – amelyet egy külső cég végzett – kapcsolódott a 
városmarketing fejlesztési elemeihez. Az információk feltöltéséről a hivatallal együttműködve 
gondoskodunk. Igyekszünk naprakészek lenni és minél több  információt megosztani ezen a 
fórumon keresztül is Ózdról a nagyvilággal. 
 
3. Fejlesztések, elképzelések 
 
Továbbra is jelentős gondot okoz televíziós területen a technikai eszközfejlesztés megoldása. 
Úgy tűnik, a digitális átállás kérdése helyi televíziós szinten most pihentetve van, az idei 
költségvetési évben így ez nem okoz fejtörést. Ehhez igazodva műsorszolgátatási 
szerződésünket és rádióengedélyünket is 2014. december 31-éig hosszabbították meg 
ideiglenesen (ez jelenleg a tervezett átállás határnapja).  
 
A fentebb említett szlovák-magyar pályázat nagy előnye volt, hogy egy forgatószett 
beszerzését is lehetővé tette, ezzel a külső forgatások eszközigénye jelenleg maximálisan 
biztosított.  
Ugyancsak a külső forgatásokhoz, a mobilitásunkhoz járult hozzá, hogy a tavalyi évben egy 
használt, de újszerű személygépkocsi beszerzésével járműparkunk jelentősen korszerűsödött. 
Ma már mindkét autónk biztonságos, amely sokat segít a közelebb vagy messzebb lévő 
forgatási helyszínek megközelítésében. 
 
2010-ben 5 millió Ft-ot, 2011-ben és 2012-ben 3-3 millió Ft-ot kaptunk technikai 
eszközfejlesztésre. Idén az erre a feladatra biztosított ugyancsak 3 millió forintból terveink 
szerint a számítógépes háttértárat bővítjük (archív anyagok tárolása) és megteremtjük a 
lehetőségét annak, hogy adásunk az interneten online is elérhető legyen, ezzel is biztosítva a 
nagyobb nézőszámot. Az elektronikai rendszer korszerűsítése is szerepel a tervekben, a 
fennmaradó pénzösszeget pedig a nem várt meghibásodások javítására, a technikai eszközök, 
kisebb egységek cseréjére fordítjuk, ezzel is hozzájárulva a zavartalan működéshez. 
 
Mindent figyelembe véve az önkormányzati támogatás, a jelenleg érvényes pályázati 
szerződések ismert forrásai, a remélt pályázati bevételek, a várható reklám- és egyéb 
bevételek, valamint szükség esetén 1-2 fős további létszámcsökkentés összességében 
biztosítják a napi működés feltételeit. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy az első félév 
pontos gazdálkodási eredményeinek ismeretében áttekintsük a helyzetet – amennyiben a 
folyamatok kedvezőtlenebbül alakulnak a vártnál, akkor megtegyük a szükséges 
intézkedéseket. 
 
A félévi adatok áttekintésekor érdemi kalkulációkat lehet végezni az év hátralévő időszakára 
vonatkozóan – ezek függvényében lehet meghozni a biztonságos működéshez szükséges, az 
év további részére vonatkozó célszerű belső intézkedéseket. 
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2013. évi üzleti terv melléklete 
 
   2 013 
   terv 
    
KIADÁSOK összesen   63 396 000 
    
Anyagköltségek   3 533 000 

műsorgyártás anyagköltsége   500 000 
egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök   400 000 

egyéb anyagköltség   2 548 000 
a létesítmény fenntart. anyagköltségei   85 000 

    
Anyag jellegű szolgáltatások   11 493 000 

bérleti díjak   100 000 
karbantartási költségek   500 000 

oktatás   200 000 
utazási és kiküldetési költségek   320 000 

könyvvizsgálat, könyvviteli szolgáltatások   1 764 000 
egyéb igénybe vett szolgáltatások   2 875 000 

(ebből: telefon-posta-internet)   1 100 000 
műsorgyártás egyéb költségei (pályázat is)   2 500 000 

időszaki kiadvány (lapterjesztéssel)   3 234 000 
    

    
Egyéb szolgáltatások költségei   2 440 000 

hatósági, igazgatási, pénzügyi, biztosítási díjak   470 000 
pályázatok díjai   170 000 
 szerzői jogdíjak   980 000 

műsorszolg-i és frekv.használati díjak   620 000 
egyéb   200 000 

    
Bér és bérjellegű kifizetések   31 130 000 

alkalmazotti állomány bérköltségei   28 993 000 
megbízási díjak   480 000 

felügyelőbizottság   1 140 000 
jóléti és kulturális ktg-ek   0 

egyéb személyi jellegű kifizetések   1 540 000 
    
Bérjárulékok   8 400 000 
    
Műszaki fejlesztés, létesítmény-fenntartás   0 
    
Értékcsökkenés   3 500 000 
    
Egyéb ráfordítások (le nem vonható áfa, stb.)   2 900 000 
    
BEVÉTELEK összesen   63 396 000 
    
Műsorkészítés, filmjog átadás bevételei   700 000 
Egyéb árbevétel-honlap üzemeltetése   0 
Hirdetési és szponzorációs bevételek   6 200 000 
Önkormányzat működési támogatása   43 500 000 
(Tervezett) pályázati bevételek   10 400 000 
Egyéb bevételek   1 576 000 
Rendkívüli bevételek   1 000 000 
Pénzügyi műveletek bevételei   20 000 
    
EGYENLEG (BEVÉTELEK - KIADÁSOK)   0 
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10.) napirend 
Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadására 

 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a Kft. előtt számos 
kihívás állt, melynek sikerült megfelelniük. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az 
előterjesztést. 
 
Fürjes Pál levezető elnök elmondja, a korábbi ültetett erdők állapotát látva jól gazdálkodott a 
Startmunka és egyéb közmunka lehetőségeivel a Kft., ezért gratulál a vezetőjének az elvégzett 
munkákért. Kéri, szavazzanak az előterjesztésről.  
 
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  
67/2013.(III.28.) határozata 

az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.   Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit 

Kft. - a határozat 1. mellékletét képező - 2013. évi üzleti tervét 331.684 e Ft tervezett 
összes bevétellel, és 0 Ft tervezett adózás előtti eredménnyel jóváhagyja. Felhívja az 
ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a szükséges intézkedések 
végrehajtásának megtételére. 

 
Felelős: az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Határidő: folyamatos 

 
2.  A társaság 2013. évre jóváhagyott üzleti tervét befolyásoló körülmény jelentős változása 

esetén az üzleti terv módosítására vissza kell térni. 
 

Felelős: az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Határidő: folyamatos 
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1. melléklet a  67/2013.(III.28.) határozathoz 

 
2013. évi Üzleti Terv  

 
1. Az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. alapadatai 

 
A szervezet jogelődje, a KOMSZOLG Kht., alapítási ideje 1996. szeptember 1.  
2005. április 1-jén történt átalakulás után, a KOMSZOLG Kht. jogutódjaként jött létre 
az ÓZDSZOLG Kht., amely 2009. június 25-től, a jogszabályi változások 
következtében Nonprofit Kft-vé alakult. 
A Nonprofit Kft.100 %-os tulajdonosa Ózd Város Önkormányzata. Az ügyvezető 
irányítása mellett a működést háromfős felügyelő bizottság ellenőrzi. 
 

 A cég elnevezése: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft.  
 ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.   

Székhelye: 3600 Ózd, Zrínyi út 5. 
Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság  
Alapító tulajdonos: Ózd Város Önkormányzata (100 %) 
Jegyzett tőke: 57 000 eFt 
Törvényes képviselője: Kovács Gergely ügyvezető  

 
2. A Társaság rövid bemutatása:  

 
Az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft - több átszervezést követően - meghatározó 
tevékenysége 2011. május 1-től a pályázati támogatásokkal megvalósítható, az 
önkormányzati feladatellátást segítő projektek elkészítése és megvalósítása. A jelenleg 
működő szervezet elsődleges feladata az alábbiakban megjelölt közhasznú 
tevékenységek folytatása a pályázati lehetőségek minél nagyobb arányú 
kihasználásával.  

 
3. A társaság tevékenysége:  

 
Főtevékenység: 
 
Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység  (közhasznú)  
 
Egyéb fontosabb tevékenységek: 
 
Erdészeti szolgáltatás  (közhasznú)  
Nem veszélyes hulladék gyűjtése  
Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve   
társadalombiztosítás) igazgatása (közhasznú)  
M.n.s.  egyéb oktatás  (közhasznú)  
Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése  
Egyéb, nem évelő növény termesztése 
Egyéb évelő növény termesztése  
Növényi szaporítóanyag termesztése 
Növénytermesztési szolgáltatás 
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Betakarítást követő szolgáltatás 
Fakitermelés 
Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás  
Fűrészárugyártás  
Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása  
Fémszerkezet gyártása  
Központi fűtési kazán, radiátor gyártása  
Fémfelület-kezelés  
Fémmegmunkálás 
Hulladék újrahasznosítása  
Épületépítési projekt szervezése  
Építési terület előkészítése  
Talajmintavétel, próbafúrás  
Villanyszerelés  
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés  
Egyéb épületgépészeti szerelés 
Vakolás 
Épületasztalos-szerkezet szerelése  
Padló-, falburkolás  
Festés, üvegezés 
Egyéb befejező építés m.n.s. 
Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme  
Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem  
Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme 
Honvédelem (közhasznú)  
Közbiztonság, közrend (közhasznú)  
M.n.s. Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység  (közhasznú)  
Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra 
Üzletviteli tanácsadás 
Szállítás 
Fűtőanyag értékesítése  
 

Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.  által végzendő közhasznú feladatok: 
- munkaerőpiacon, hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 

elősegítése – ide értve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások, 
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 
- természetvédelem, állatvédelem, 
- környezetvédelem,  
- közrend- és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-

elhárítás, 
- rehabilitációs foglalkoztatás, 
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés  

 
4. A feladatellátással kapcsolatos főbb irányelvek 

 
Társaságunk célja, hogy a rendelkezésére álló pénzügyi lehetőségek optimális 
kihasználásával, a meglévő szakemberei irányításával olyan szinten lássa el a rá bízott 
feladatokat, hogy a város lakosságának kulturált, élhető környezetet biztosítson, 
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hozzájáruljon a munkaerőpiacon, hátrányos helyzetű rétegek képzésének, 
foglalkoztatásának elősegítéséhez. Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft működése 
kezdetétől meghatározó szerepet tölt be a város és a térség foglalkoztatási 
problémáinak megoldásában. 
A társaság működésének célja a továbbiakban is az, hogy különböző komplex 
munkaerő-piaci projektek kidolgozásával, azok pályázati forrásokból történő 
megvalósításával hozzájáruljon az ózdi kistérségben meglévő súlyos foglalkoztatási 
gondok enyhítéséhez, a programokban résztvevőket hozzásegítse ahhoz, hogy tartós 
munkahelyhez jussanak. 
 
Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. működését befolyásoló átszervezések eredményeként 
2013. március 1-től az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő erdők 
visszakerültek az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. üzemeltetésébe. Az erdők, egyéb 
mezőgazdasági területek gondozása - értékteremtő léte miatt - önálló STARTMUNKA 
programként megvalósítható. Az Önkormányzat tulajdonában lévő erdőkből 350 ha 
rendberakását tűzte ki célul az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. a 2013. évben 
megvalósításra kerülő STARTMUNKA projektje során, amelyhez a Kft.  
összességében 218 M Ft támogatást nyert 191 fő egy éves időtartamú (2013.03.01-
2014.02.28.) foglalkoztatásához. Az erdőgazdálkodás területén elsődleges cél, hogy az 
erdők üzemtervezése megvalósuljon, hiszen ez elengedhetetlen feltétele a gazdálkodás 
megkezdésének. Az üzemtervezés után növekvő tendenciában a kitermelést 
megkezdődhet, amelyhez a piac adott, mivel 2012. év októberétől önkormányzati 
megbízás alapján az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. látja el a szociális tűzifa biztosítását 
az arra rászorulóknak. 
 
Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. a tervezett erdőgazdálkodási tevékenységével 
összefüggő feladatok megvalósításával a STARTMUNKA programok lezárását 
követően a meglévő erdők nagysága alapján 10-20 ember számára a jövőben állandó 
munkahelyet tervez biztosítani. A Társaság szándéka az elkövetkezendő években is 
újabb uniós projekt, egyéb pályázati lehetőség megtalálása, amelyek segítségével a 
fenntartható erdőgazdálkodás, mezőgazdaság megerősítheti annak környezetbarát 
hatásait, az erdő, egyéb mezőgazdasági terület szolgáltatásainak pozitív hozzájárulását 
a környezeti állapothoz és a társadalmi igények kielégítéséhez.  
Az érintett területeken az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. a művelést, gondozást a 
földalapú támogatás megítéléséhez előírt feltételek teljesítéseként továbbra is tudja 
biztosítani, amely további munkahelyek teremtését teszi lehetővé. 2012. évben az 
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. közreműködésével már közel 4 millió forintos földalapú 
támogatás lehívására nyílt lehetősége a tulajdonos Ózd Város Önkormányzatának, 
amely 2013. évi munkálatok eredményeként tovább növelhető.  
 
A szociális földprogram megvalósításával 16 fő - közfoglalkoztatás keretén belül 
történő - foglalkoztatása mellett célunk a gazdálkodás beindítása, szociálisan 
hátrányos helyzetű személyek életminőségének javítása, önálló egzisztencia-teremtés 
esélyének növelése. Emellett a háztartás, mint szociális és gazdasági egység 
jövedelemszerző képességének elősegítése, személyek gazdasági aktivizálása, 
gondozatlan területek művelésbe való bevonása.  
A jelenleg megvalósításra kerülő projekt keretében megépítendő fűtött fóliasátor 
kialakításával, hosszabb távon lehetőség nyílik egynyári növények termesztésére, 
valamint az eddigi évek során komposztált növényi maradványok ültetőközegként 
való hasznosítására a konténeres fásszárú dísznövények neveléséhez. A programban a 
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művelni kívánt területeken a továbbiakban 16 fő részvételével többfajta tevékenység 
folyik: - bogyós gyümölcsű növények termesztése, - dísznövények szaporítása, 
gondozása. A tervezett tevékenységeket figyelembe véve a program hosszabb távon 
hozza meg a kívánt eredményt. A megvalósítás három ütemben történik: Első ütem: az 
első évben valamennyi bogyós termésű gyümölcs termesztése megkezdődött, melyek 
terveink szerint a későbbiekben nagyobb fejlettségi fokot elérve növekvő 
termésmennyiséget adnak. A résztvevők szakmai képzése megvalósult. Második ütem: 
2013. évben megvalósítandó cél az első évben telepített bogyós termésű gyümölcsök 
gondozása, melyek már nagyobb terméshozamot adnak, dísznövények nevelése és 
kihelyezése közterületekre. Harmadik ütem: hosszú távú jövőbeni tervek cél a korábbi 
években telepített dísznövények még nagyobb mennyiségben történő kihelyezése 
közterületekre, az első évi telepítések folyamatos ápolása és a növények 
szaporításának folytatása. Mindezeken túl a telepített fóliasátor további hasznosítása 
kétnyári- és évelőnövények, valamint zöldségfélék termesztésével.  
 
Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. által megvalósításra kerülő projektek egyik fontos 
célja, hogy a szervezet által foglalkoztatottak munkájukkal feljavítsák, ápolják és 
megóvják a város közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonú erdők, fásított 
részek leromlott állagát, illetve biológiai-ökológiai védősávokat, parkokat, 
mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területeken pedig értékteremtő munkával 
erdőket, parkerdőket telepítsenek. A projektek környezeti fenntarthatósághoz és 
esélyegyenlőséghez való hozzájárulása kiemelkedő, mivel egyrészt a hátrányos 
helyzetű munkavállalók száma magas az alkalmazottak között, másrészt az elvégzett 
munka a környezet fenntarthatóságát szolgálja. 
A projektek alapvető célja az alulképzett és egyéb okok miatt halmozottan hátrányos 
helyzetű lakosságcsoportok, közöttük a romák munkalehetőségeinek javítása, 
motivációjának és az elhelyezkedési lehetőségeiknek növelése, illetve a munka 
világából hosszan kirekesztődött, a munkától elszokott személyek foglalkoztatása, 
kiegészítve motivációs, integrációs, képzési elemekkel.   
 
A Társaság 2013. évben tervezi a létrehozandó szociális szövetkezet alapjait letenni, 
hiszen látható, hogy Kormányunk nagy hangsúlyt fektet a közmunkára. Mindezt úgy, 
hogy jogosan elvárja az értékteremtést, illetve a tartós munkahelyek létrehozását. 
Részéről nyilvánvaló szándék, hogy a helyi közösségek törekedjenek önellátásra, 
hiszen ma már a kiírt pályázatok is ebbe az irányba kezdenek elmozdulni. A szociális 
gazdaság, így a szociális szövetkezetek tevékenységének haszna a gazdaságban, a 
szociálpolitikában, és a helyi társadalomban is érzékelhető. Általuk fokozottan teljesül 
a munkával kapcsolatos értékváltás kívánalma, mely szerint a munka ne pusztán 
gazdasági, hanem társadalmi szinten váljék értékmérővé. A gazdaságban 
megmutatkozó előnyök közül kiemelhető az értékteremtés és az erőforrások 
generálása. Az értékek között felsorolható, hogy fogyasztási javakat állít elő a helyi 
erőforrások kihasználásával, és közben folyamatosan törekszik az önfenntartó 
képesség erősítésére. A foglalkoztatásba közvetlenül bevont, és a szolgáltatásokat 
igénybe vevő munkavállalók munkaképessége és készsége egyaránt növekszik. Ezen 
kívül hozzájárul egyes, a nyílt piacon nem mérhető eredmények keletkezéséhez (pl.: 
nevelés, háztartási munka) is. A gazdasági hasznok közé tartozik az is, hogy mivel ez 
helyi irányítású tevékenység, a helyi erőforrásokat növeli. 
 
 
 



 330 

 
5. SWOT elemzés  

 
ERŐSSÉGEK 

- A szervezet ismertsége a környéken jó 
- Kimagaslóan jó a kapcsolatrendszer 
- Megfelelő szakmai hozzáértés, kiváló 

szervezési készség 
- Az értékesítendő áruk egy része nem 

igényel pótlólagos beruházást 
- Alapanyag termesztése saját területen 
- A tüzelősegély biztosítása keretében a 

kereslet biztosított 

 
GYENGESÉGEK 

- Nem elegendő infrastruktúra 
- Alacsony állományi létszám 
- Megcélzott piac távolsága 
- Nem kielégítő tőkeerő 
 

 
LEHETŐSÉGEK 

- Közfoglalkoztatás keretén belül 
biztosítható a személyi és dologi 
feltételek egy része 

- Közfoglalkoztatás keretében még több 
értékteremtő feladatellátás  

- Munkánk pozitív hozzájárulása a 
környezeti állapothoz és a társadalmi 
igények kielégítéséhez 

- Még több pályázati lehetőség 
kihasználása, illetve projekt-
menedzserként történő megjelenés  

 
VESZÉLYEK 

- Időjárási viszonyok nem megfelelő 
hatása 

- Alkalmazott közfoglalkoztatottak 
átlagostól magasabb fluktuációja 
 
 

 

6. Bevételek és kiadások részletezése 
 

A pénzügyi tervnél az alábbi bevételekkel számoltunk         331 684 e Ft: 
Önkormányzati működési támogatás: 

Közfoglalkoztatáshoz, nonprofit tevékenységhez  
kapcsolódó támogatás: 

12 000 e Ft 

 
Pályázati projektek 
EMET (Wekerle Sándor Alapkezelő)  2 000 e Ft 
STARTMUNKA 2013. 205 014 e Ft 
Egyéb közfoglalkoztatás 9663 e Ft 
Bértámogatás 2 631 e Ft 

 
Saját bevétel 
 

 
 
 
 

 

Tárgyi eszközök, gépkocsik bérleti díja 3 408 e Ft 
Földalapú támogatás 6 000 e Ft 
Faapríték értékesítés, egyéb zöldfelület-gazdálkodásból 
származó bevétel 

5 000 e Ft 

Egyéb vállalkozási tevékenységből származó árbevétel 13 000 e Ft 
Tüzelőutalvány beváltási lehetőség biztosítása 72 968 e Ft 
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A pénzügyi tervnél az alábbi kiadásokkal számoltunk          317 421e Ft: 
Kiadásaink túlnyomó része a megvalósításra 
kerülő projektekhez kapcsolódik, amelyek 
finanszírozásához pályázati forrásból 
biztosított a fedezet. 

 
 
 

200 165 e Ft 
Központi irányítás tevékenységével 
kapcsolatos költségek 

 
38 169 e Ft 

Tüzelőutalvány beváltási lehetőség 
biztosításával kapcsolatosan felmerülő 
költségek 

 
 

70 679 e Ft 
Faapríték értékesítés, egyéb zöldfelület-
gazdálkodással kapcsolatos költségek 

 
8 408 e Ft 

 
Az üzemi (üzleti) tevékenységből származó eredményhez kapcsolódóan az 
alábbi kiegészítést tesszük       
 14 263 e Ft: 
A megvalósításra kerülő STARTMUNKA 
projekt keretében megvásárlásra kerülő tárgyi 
eszköz értéke 
2013. évben elszámolandó écs. 

 
 

21 311 e Ft 
- 2 318 e Ft 

A megvalósításra kerülő Szociális 
földprogram keretében megvásárlásra kerülő 
tárgyi eszköz értéke 
2013. évben elszámolandó écs. 

 
 

1 239 e Ft 
- 135 e Ft 

Fejlesztési célra kapott támogatás 
felhasználása tárgyi eszköz beszerzésre 

 
2 000 e Ft 

2013. évben elszámolandó écs.  
(kivéve fenti projektekből beszerzett t.eszk) 

 
- 10 834 e Ft 

Tüzelőutalvány beváltási lehetőség 
biztosításával kapcsolatosan keletkező 
eredményt a fennálló kölcsön törlesztésére 
kívánjuk fordítani  

 
 
 

3 000 e Ft 
 
2013. évre vonatkozó eredménytervet és pénzügyi tervet az 1. és a 2. melléklet tartalmazza.  
 

7. Vállalkozási tevékenységnél alkalmazott árképzési elv  
 

A vállalkozási tevékenységeinknél a költségelvű árképzést alkalmazzuk, a felmerülő 
költségeinkből vezetjük le az értékesítési árat, ugyanakkor az árak kialakításánál 
figyelemmel kell lennünk a potenciális vásárlók keresletigényeire is. 

 
 

8. Foglalkoztatás, bérpolitika 
 
STARTMUNKA program : 
Foglalkoztatottak száma: 191 fő, a program ideje: 2013.03.01 - 2014.02.28. 
 
Szociális földprogram: 
Foglalkoztatottak száma: 16 fő, a program ideje: 2012.12.13 - 2013.06.30. 
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Tüzelőutalvány beváltási lehetőség biztosítása (tüzép átmeneti működtetése): 
Foglalkoztatottak száma: 4 fő, a program ideje: 2013.01.03 - 2013.03.02. 
 
Kazánprogramhoz kapcsolódó közfoglalkoztatás: 
Foglalkoztatottak száma: 2 fő, a program ideje: 2012.09.01 - 2013.01.31. 
 
Központi irányítás és vállalkozási tevékenység: 
A Társaság szervezetének élén az ügyvezető áll, munkáját segíti a sajátos 
szakterületeken a gazdasági vezető, erdész, műszaki vezető és a szociális fatelep 
irányító. 
Az ügyvezető helyettese a gazdasági vezető.  Az ügyvezetőt tartós távolléte esetén a 
gazdasági vezető helyettesíti. 

 A Társaság szervezeti felépítése, és állományi összetétele az alábbi: 
1.. Ügyvezető 
1.1. Gazdasági vezető 
1.1.1. Gazdasági ügyintéző 
1.1.2. Bérszámfejtő 
1.1.3. Adminisztrátor 
1.2. Erdész 
1.2.1. Erdőfenntartó 
1.3. Műszaki vezető 
1.3.1. Műszaki előadó 
1.4. Szociális fatelep irányító 
1.4.1. Gépkocsi- és traktorvezetők (3 fő) 
 

9. Összegzés 
 
Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2013. évi Üzleti terve tartalmazza a várható 
bevételeket és kiadásokat, az ebből adódó várható eredményt. A tervezésnél 
törekedtünk a költséghatékony, racionális gazdálkodásra. 
Likviditási tervünk elsődleges célja, hogy a legfontosabb működési költségek 
fedezetét folyamatosan határidőre biztosítsuk. A bérek és a járulékok fizetését, 
valamint az adó befizetéseket határidőre teljesítsük. A cég likviditását megőrizzük, a 
szállítói tartozásokat határidőre rendezzük.  
Szervezetünk a továbbiakban is törekszik arra, hogy a nonprofit társasági jellegre való 
tekintettel az elérhető pályázati lehetőségeket a jövőben is kihasználja. 
Az üzleti tervet befolyásoló körülmények jelentős változása esetén a módosításra 
javaslatot teszünk. 

 
Ózd, 2013. március 6. 
 
 
        Kovács Gergely 
           ügyvezető 
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Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Obbágy Csaba alpolgármesternek. 
 

11.) napirend 
Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2013. (II. 26.) határozata 

módosítására 
 

Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elmondja, a bizottság az előterjesztést 
elfogadásra javasolja. 
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak.  
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján 14 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
68/2013. (III. 28.) határozata 

 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
42//2013.(II.26.) határozatának módosításáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti előterjesztést megtárgyalta és a 
42/2013. (II. 26.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:  
 
A 42/2013. (II.26.) határozat 1., illetve 1/a. mellékletei helyébe jelen határozattal elfogadott  
alapító okiratot módosító okirat, valamint  alapító okirat lép. 

 
Felelős: az alapító okiratot módosító okirat és alapító okirat aláírásáért: Polgármester és 

Jegyző  
Határidő: 2013. március 28. 
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      1. melléklet a 68/2013. (III. 28.) határozathoz 
 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 
Az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Ózd Város Önkormányzata  Képviselő-testülete 
által  2012. május 17. napján kiadott 73/2012. (V.17.) határozat számú alapító okiratát 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az 
alábbiak szerint módosítja:  
 
1.) Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
      
     „1.) A költségvetési  szerv neve:  
           Ózdi Polgármesteri Hivatal” 
 
2..)  Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
„4.) Közfeladata: 
 

  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az 
önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és 
határkörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egyműs közötti, 
valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.” 

 
3.) Az alapító okirat  5. pontja  az alábbiak szerint módosul: 
          
       „5.) Alaptevékenysége: 
        
         a) Alaptevékenység szöveges meghatározása: 
 
             A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a 

számára meghatározott feladatokat. 
             Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat) 

bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. 

 
      b) Államháztartási szakágazati besorolása: 
           841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
 
     c) Az alaptevékenységek szakfeladat rend szerinti besorolása: 
 
552001  Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
841114  Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115  Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos és helyi nemzetiségi  önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó   tevékenységek 
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841117  Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841124  Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 

tevékenysége 
841127  Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841133  Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841907  Önkormányzatok elszámolásai  a költségvetési szerveikkel 
869041  Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
890412  Komplex térségi integrációt segítő programok” 
 
4.)Az alapító okirat 9.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
„A költségvetési szerv vezetőjének (jegyző) kinevezési rendje: 
 
  A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. 
  A település polgármestere  –  pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki a jegyzőt.” 
  
5.) Az alapító okirat 10. pont c.) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés  lép: 
 
„ c.) Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a munka           
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglalt szabályok irányadók.”   
 
6.) A 2012. május 17. napján kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg 
lép: 
 
„Záradék: 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal 2012. május 17. napján kelt, 73/2012. (V. 
17.) határozat számú egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
Az alapító okiratot Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 68/2013. (III.28.) 
határozatával hagyta jóvá.” 
 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul 
fennmaradnak. 
 

Ózd, 2013. március 28. 
Fürjes Pál 
polgármester 

 
Dr. Almási Csaba  
         jegyző 

Záradék: 
 
Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 
hatályba.  
 
Az alapító okiratot módosító okiratot Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
68/2013. (III. 28.)  határozatával hagyta jóvá. 
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     1/a. melléklet a 68/2013. (III. 28.) határozathoz 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  az  
államháztartásról szóló törvény  végrehajtására kiadott  368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet  5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az 
alábbi alapító okiratot adja ki: 
 
   1.)   A költségvetési szerv neve: 

Ózdi Polgármesteri Hivatal 
 

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

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

   4.) Közfeladata:: 
 

  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja 
az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- 
és határkörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egyműs 
közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 
összehangolásában. 

 
    5 .) Alaptevékenysége:  
 
        a) Alaptevékenység szöveges meghatározása: 
 
             A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb 

jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. 
             Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi 

önkormányzat) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási 
feladatok ellátásáról. 

 
      b) Államháztartási szakágazati besorolása: 
 
           841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
 

c) Az alaptevékenységek szakfeladat rend szerinti besorolása: 
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6.)  A költségvetési szerv illetékességi területe: 

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

 
7 ) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 

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

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

  A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. 
A település polgármestere  –  pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki a 
jegyzőt. 

 
10.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok   

megjelölése: 
 

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

b) Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók. 

c) Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglalt szabályok 
irányadók. 

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

 

 

 

 552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás    

 841114 
Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek  

 841115 
Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek   

 
841116 

 
Országos és helyi nemzetiségi  önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

 841117 
Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó 
tevékenységek  

 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek  
 841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység   
 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó  igazgatási tevékenysége 
 841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége  
 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés  
 841907 Önkormányzatok elszámolásai  a költségvetési szerveikkel    
 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás    
 890412 Komplex térségi integrációt segítő programok”    
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11.) A költségvetési szerv vállalkozási  tevékenységet nem folytat. 

 
12.) Jogi személyiségű szervezeti egysége nincs. 

 
13.) A Polgármesteri Hivatal telephellyel nem rendelkezik. 

 
 
Ózd, 2013. március 28.  
                                                                                                     Fürjes Pál 
                                                  polgármester 
 
                                                                                                Dr. Almási Csaba 
                                                                                                      jegyző 
 
Záradék 
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal 2012. május 17. napján kelt, 73/2012. (V. 
17.) határozat számú egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 68/2013. III.28.) 
határozatával hagyta jóvá. 
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Obbágy Csaba alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek. 
 

12.) napirend 
Javaslat a Béke Telepi Óvodák intézményvezetői megbízásával kapcsolatos döntésre 

 
Obbágy Csaba, mint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság korábbi elnöke ismerteti, a 
bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Az érintett zárt ülés tartását nem kérte. A köznevelési 
törvény lehetőséget ad arra, hogy pályázat mellőzése nélkül, a fenntartó és a nevelőtestület 
egyetértésével az intézményvezető ismételten megbízható legyen. A határozati javaslat „A” 
változata szerint Török Józsefné intézményvezetői megbízását javasolják. Járandóságát 285.400 
Ft/hó összegben, intézményvezetői pótlékát 65.000 Ft/hóban javasolják megállapítani.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslat „A” változatával kapcsolatban.  
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

69/2013. (III. 28.) határozata 
a Béke Telepi Óvodák  

intézményvezetői megbízásával kapcsolatos döntésről 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 67. § (7) bekezdése alapján elkészített előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
A Képviselő-testület megbízza Török Józsefnét (lakcím: Királd, Alsótelep 27. fsz. 3.) 2013. 
augusztus  01-től 2018. július  31-ig a Béke Telepi Óvodák intézményvezetői feladatainak 
ellátásával. 
Járandóságát összesen 285.400 Ft/hó összegben állapítja meg. Ezen belül intézményvezetői pótléka  
65.000  Ft/hó. 
 
Felelős:  Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Vezetője  
Határidő: 2013. július 31.  
 

-.-.- 
 

Török Józsefné a Béke Telepi Óvodák intézményvezetője megköszöni a bizalmat, legjobb tudása 
szerint fogja végezni továbbra is munkáját.  
 

13.) napirend 
Javaslat az Alkotmány Úti Összevont Óvoda intézményvezetői megbízására vonatkozó 

pályázati kiírásra 
 

Obbágy Csaba az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság korábbi elnöke elmondja, Puskáné 
Murányi Gabriella óvodavezető benyújtotta nyugdíjba vonulási kérelmét, ezért vált szükségessé a 
pályázat kiírása. Az új intézményvezető kiválasztására nyilvános pályázat kiírására kerül sor. A 
bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést. 

 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak az előterjesztésről. 
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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 
70/2013. (III. 28.) határozata 

az Alkotmány Úti Összevont Óvoda 
intézményvezetői megbízására vonatkozó pályázati kiírásról 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 67. § (7) bekezdése alapján elkészített előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
A Képviselő-testület az Alkotmány Úti Összevont Óvoda intézményvezetői megbízására  nyilvános 
pályázatot ír ki, a határozat 1. melléklete szerint. 
 
Felelős: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Vezetője 
Határidő: azonnal 
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14.) napirend 
Javaslat kulturális célokra történő támogatás jóváhagyására 

 
Obbágy Csaba az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság korábbi elnöke ismerteti a bizottság 
megtárgyalta a kérelmeket. Jogszabályváltozás miatt minden támogatást a Képviselő-testületnek 
kell jóváhagyni, a bizottság javaslata alapján. Ismerteti, a beérkezett kérelmek alapján a bizottság 
javasolja a Bárka Színpad és Műhely részére 50.000,-Ft, az Ózdi Művelődési Intézmények  
Modellező Köre részére 20.000,- Ft,  az Ózdi Művelődési Intézmények részére 50.000,-Ft,  a Lajos 
Árpád Honismereti Kör részére 20.000,-Ft, és az Easy Wanderers Motoros Baráti Kör 
Sportegyesület részére 30.000,-Ft támogatás odaítélését.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, egyenként szavazzanak a támogatásokról, először a Bárka Színpad 
támogatásáról.  
 
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 
71/2013. (III. 28.) határozata 

kulturális célokra történő támogatás jóváhagyásáról 
(Bárka Színpad és Műhely Kulturális Egyesület) 

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

a Bárka Színpad és Műhely Kulturális Egyesület  2013. évi kulturális feladatokra 
jóváhagyott előirányzatból történő 50.000 Ft-os  támogatását. 
 

Felelős:   Pénzügyi Osztály Vezetője 
Határidő: támogatási megállapodás megkötését követően 

-.-.- 
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a  Modellező Kör támogatásáról. 
 
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 
72/2013. (III. 28.) határozata 

kulturális célokra történő támogatás jóváhagyásáról 
(ÓMI Modellező Köre) 

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

az Ózdi Művelődési Intézmények Modellező Köre 2013. évi kulturális feladatokra 
jóváhagyott előirányzatból történő 20.000 Ft-os  támogatását. 
 

Felelős:   Pénzügyi Osztály Vezetője 
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Határidő: támogatási megállapodás megkötését követően 
-.-.- 

 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak az Ózdi Művelődési Intézmények támogatásáról. 

 
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 
73/2013. (III. 28.) határozata 

kulturális célokra történő támogatás jóváhagyásáról 
(Ózdi Művelődési Intézmények) 

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

az Ózdi Művelődési Intézmények 2013. évi kulturális feladatokra jóváhagyott 
előirányzatból történő 50.000  Ft-os  támogatását. 
 

Felelős:   Pénzügyi Osztály Vezetője 
Határidő: támogatási megállapodás megkötését követően 

-.-.- 
 

Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a Lajos Árpád Honismereti Kör támogatásáról. 
 

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 

74/2013. (III. 28.) határozata 
kulturális célokra történő támogatás jóváhagyásáról 

(Lajos Árpád Honismereti Kör) 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület jóváhagyja: 
 

a Lajos Árpád Honismeretei Kör 2013. évi kulturális feladatokra jóváhagyott 
előirányzatból történő 20.000 Ft-os  támogatását. 
 

Felelős:   Pénzügyi Osztály Vezetője 
Határidő: támogatási megállapodás megkötését követően 

-.-.- 
 

Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak az Easy Wanderers Motoros Baráti Kör Sportegyesület 
támogatásáról. 

 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
75/2013. (III. 28.) határozata 

kulturális célokra történő támogatás jóváhagyásáról 
(Easy Wanderers Motoros Baráti Kör Sportegyesület) 

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

az Easy Wanderers Motoros Baráti Kör Sportegyesület  2013. évi kulturális 
feladatokra jóváhagyott előirányzatból történő 30.000 Ft-os  támogatását. 
 

Felelős:   Pénzügyi Osztály Vezetője 
Határidő: támogatási megállapodás megkötését követően 

-.-.- 
 
 

15.) napirend 
Javaslat a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására 

 
 

Dr. Kósné Dargai Rita előterjesztő ismerteti, tavalyi évhez képest változás, hogy két olyan 
rendezvényhez is támogatást nyújt a keret, amely a 2014-es évben valósul meg. A Magyar Kultúra 
Napja 2014 januárban és a Házasság Hete 2014. február hónapban kerül megrendezésre. A 
Kulturális Örökség Napja bekerült a támogatandó rendezvények körébe, ahol iskolák 
hagyományőrző programjai, városrészek rendezvényei élveznek támogatást. A 
költségtakarékosságra hívja fel a figyelmet. A határozati javaslathoz módosításként a 
peremkerületek rendezvényei közé a Ráctagi nyárbúcsúztató rendezvény 150.000,-Ft-os 
támogatását javasolják, ezt az összeget az Ózdi Napok rendezvénysorozatának összegéből 
javasolják. 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottsági ülésen elhangzott 
egy apróbb módosítás,  a határozati javaslathoz. A határozati javaslatban 17. sorszámként szereplő 
Alapítvány Szenna Fejlesztéséért helyes elnevezése Alapítvány Szenna Fejlesztésére. A bizottság az 
elhangzott módosításokkal együtt egyhangúlag javasolja elfogadásra az előterjesztést.  
 
Obbágy Csaba az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság korábbi elnöke köszönetet mond 
azoknak, akik ezeket a rendezvényeket szervezik, hisz a sikeres rendezvények mögött óriási 
háttérmunka van. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Fürjes Pál  levezető elnök elmondja, ezeknek a programoknak javarészt az önkormányzati 
támogatás a forrása, bátorítja a rendezőket, hogy más forrásokat is próbáljanak meg felkutatni a 
minél sikeresebb megvalósítás érdekében. Kéri, szavazzanak az előterjesztésről.  
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
76/2013. (III. 28.) határozata 

a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztásáról 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyban készült előterjesztést 
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzatának a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. 
(II.22.) önkormányzati rendeletében 7 millió forintot hagyott jóvá a nemzeti ünnepek 
megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra. (4. melléklet 5. cím 9. 
alcím 2. kiemelt előirányzat) 
 
A Képviselő-testület a 2013. évi városi imázs keret felosztását jelen határozat melléklete szerint 
jóváhagyja.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
 Pénzügyi Osztály vezetője (a kifizetések teljesítéséért) 
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76/2013. (III.28.) határozat melléklete 

Program/rendezvény megnevezése 
 

Lebonyolító intézmény/szervezet 

2013. évi  
támogatási összeg 

(ezer forint) 

1. Megemlékezés a Don-kanyari áttörés 
évfordulóján (Ózd – Szentsimon)  ÓMI  12 

2. Nemzeti ünnep – március 15. ÓMI 275 

3. A munka ünnepe – május 1. ÓMI 350 

4. Magyar Hősök Emlékünnepe  
(május utolsó vasárnapja) ÓMI 50 

5. XV. Ózdi Napok (május 23-26.) ÓMI 1.850 

6. Nemzeti és állami ünnep – augusztus 
20. ÓMI 900 

7. Centeri Falunap ÓMI 150 
8. Szentsimoni Falunap Szentsimonért Egyesület 200 

9. Falusi Karácsony ÓMI 150 
10. Vasvár Sokadalom ÓMI 300 

11. Táblai Főzőverseny Tábla Fejlesztéséért Alapítvány 150 

12. Csépányi Családi Nap Csépány – Somsály Fejlesztéséért Alapítvány 150 
13. Sajóvárkonyi Napok Sajóvárkonyi ÁMK Fejlesztéséért Alapítvány  150 

14. Bolyoki Vigadalom Bolyokért Alapítvány 400 

15. A Kulturális Örökség Napjai – 
szeptember 14-15.  ÓMI 100 

16. Nemzeti ünnep – október 23. 
 ÓMI 300 

17. Szenna-nap  Alapítvány Szenna Fejlesztésére 150 

18. Ráctagi Nyárbúcsúztató  A.M.E. Kultúrhíd Egyesület 150 
19. XXXIII. Ózdi Honismereti Pályázat ÓMI 150 

20. 

Könyves Ünnepek 
 
Ezen belül: 
Ünnepi Könyvhét és Könyvtári Napok 
(június) 
Összefogás a könyvtárakért (október) 
Gyermekkönyvhét (december) 

ÓMI 150 

21. Utcaszínházi és Zenei Napok – Bárka 
Színpad  

Bárka Színpad és Műhely Kulturális 
Egyesület 200 

22. 

Iskolák hagyományőrző programjai  
 
Intézményenként történő bontásban: 
Apáczai – Táblai Tavasz; 60 e Ft 
Árpád Napok (május); 60 e Ft 
Bolyky Tamás Ált. Isk. 30 éves jubileuma; 60 e 
Ft 
Petőfi Diáknapok (június); 60 e Ft 
Sajóvárkony, Langer László Emléktorna 
(június); 60 e Ft 
Újváros Téri Ált. Isk. Kelló József 

Általános iskolák esetében: 
Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Ózdi Tankerülete 
 
SZIKSZI esetében: 
Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Miskolci Tankerülete 

480 
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Mozgásfesztivál (ápr.); 60 e Ft 
Vasvár Úti Ált. Isk. Idegennyelvi Hét 
(december); 60 e Ft 
SZIKSZI Széchenyi Napok (április); 60 e Ft 

23. A Magyar Kultúra Napja (2014. január 22.) ÓMI 153 
24. Házasság Hete (2014. február) ÓMI  80 

Összesen: 7.000 
 

-.-.- 
 

16.) napirend 
Javaslat a 2013. évi nemzetközi kapcsolatok költségvetési keret felosztására 

 
 
Dr. Kósné Dargai Rita előterjesztő elmondja, a 2013-as költségvetésben 3 M Ft került 
meghatározásra a nemzetközi kapcsolatok ápolására. Három fő irányvonal mentén haladtak a keret 
felhasználásával kapcsolatban. A partner iskolai kapcsolatokkal kapcsolatban hangsúlyozza, az 
iskolák és a családok is hozzáteszik a saját erejüket ezekhez a programokhoz. A sport kapcsolatok 
ápolása a testvérvárosok és Ózd között magas színvonalú, illetve a határon átívelő kulturális 
kapcsolatokat a következő évben is szeretnék ezen a színvonalon tartani. Reméli a benyújtott 
pályázatok megnyerésével segíteni tudják ezt a munkát.  
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Obbágy Csaba az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság korábbi 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 14 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
77/2013. (III. 28.) határozata 

a 2013. évi nemzetközi kapcsolatok költségvetési keret felosztásáról 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyban készült előterjesztést 
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzatának a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. 
(II.22.) önkormányzati rendeletében 3 millió forintot hagyott jóvá a nemzetközi kapcsolatok 
ápolásával összefüggő feladatokra. (4. melléklet 5. cím 9. alcím 3. kiemelt előirányzat) 
 
A Képviselő-testület a 2013. évi nemzetközi kapcsolatok keret felosztását a határozat 1. melléklete 
szerint jóváhagyja.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
 Pénzügyi Osztály vezetője (a kifizetések teljesítéséért) 
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1. melléklet a 77/2013. (III.28.) határozathoz 

Javaslat a 2013. évi nemzetközi kapcsolatok keret felhasználására 
Programtípus Feladat/érintett intézmény, 

szervezet 
Fogadó fél Javasolt 

támogatási 
összeg  

(ezer forint) 

Lebonyolító 
intézmény/szervezet 

Bolyky Tamás Általános Iskola  Ózd 200 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ  
(továbbiakban: KLIK) 
Ózdi Tankerülete 

Újváros Téri Általános Iskola Ózd 200 KLIK Ózdi Tankerülete 

Vasvár Úti Általános Iskola  Chorzów 150 KLIK Ózdi Tankerülete 

Sajóvárkonyi Általános Iskola Chorzów 150 KLIK Ózdi Tankerülete 

CHORZÓW 
PARTNERISKOLAI 
KAPCSOLAT 

Széchenyi István Közgazdasági 
Szakközépiskola 

Chorzów 150 KLIK Miskolci 
Tankerülete 

RIMASZOMBAT 
PARTNERISKOLAI 
KAPCSOLAT  

Árpád Vezér ÁMK 
Nemzetközi pincérverseny Ózd 150 

 
KLIK Ózdi Tankerülete 

CHORZÓW 
SPORT 
KAPCSOLAT  

Meghívás függvényében kialakuló 
programok 

Chorzów 
 600 Ózdi Sportszervező 

Iroda 

ÓZDI NAPOK 
Rimaszombat, Chorzów 
önkormányzati küldöttségeinek 
vendégül látása 

Ózd 400 Pénzügyi lebonyolító az 
önkormányzat. 

Határnyitás jubileuma, közös 
trianoni megemlékezés 
Ózd – Susa, Jéne, Rimaszécs  

Ózd 50 Uraj – Susa 
Jövőjéért Egyesület 

Határon átívelő kulturális jellegű  
kapcsolatok ápolására változó 150 

Pénzügyi lebonyolító az 
önkormányzat ill. az 
ÓMI. 

EGYÉB 
NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK  

Chorzów-i Városnapokon való 
részvételre és egyéb (előre nem 
tervezhető) testvér-települési 
látogatásokra 

oda – vissza 200 Pénzügyi lebonyolító az 
önkormányzat. 

TECHNIKAI 
JELLEGŰ 
KIADÁSOK 

Fordítás, tolmácsolás, napidíj, 
biztosítás stb. - 200 Pénzügyi lebonyolító az 

önkormányzat. 

SAJÓ – RIMA EGTC Ózd Város Önkormányzatára eső 
2013. évi tagdíjra  - 400 Sajó – Rima EGTC  

Összesen:  3.000 
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17.) napirend 
Javaslat társadalmi sportszervezetek 2013. évi önkormányzati támogatására 

 
Obbágy Csaba az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság korábbi elnöke ismerteti, ez a támogatás a 
korábbi döntésnek megfelelően 2013. április 1.- 2014. március 31. időszakra szól. A támogatás 
igénylésére pályázatot írtak ki. A kiírt határidőre 16 sportszervezet nyújtotta be pályázatát, 11 
csapat és 13 egyéni sportág. A támogatási keret 27 M Ft volt, 1 M Ft-ot a Sportszervező Iroda 
kapott, 2 M Ft a bizottság  hatáskörében tartalékként szerepel, melynek elosztásáról szintén a 
Képviselő-testület dönt. Látható, hogy a futball klub támogatása csökkent, a kézilabda klub 
támogatása viszont növekszik. Az elosztásnál figyelembe vették a szakemberek véleményét, az elért 
eredményeket. A bizottság az Ózd Városi Sportegyesület szakosztályainak egy összegben javasol 3 
M Ft-ot, azzal a kitétellel, hogy a női kézilabda 1,5 M Ft-ot kapjon, a többit az egyesület vezetése 
belátása szerint oszthatja fel.  
 
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 

78/2013. (III. 28.) határozata 
 társadalmi sportszervezetek 2013. évi önkormányzati támogatásáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
1. A Képviselő-testület a 2013. április 1 - 2014. március 31. közötti időszakban a Ózd város 

közigazgatási területén működő sportszervezeteket  a határozat  1. mellékletében foglaltak 
szerint  támogatja. 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  értelemszerűen  

 
2. A Képviselő-testület elrendeli az önkormányzat és a támogatott sportszervezet között 

megállapodás megkötését, melyben rögzítésre kerül a támogatás folyósításának ütemezése, az 
elszámolás módja és határideje.  
Felelős:  
megállapodás elkészítéséért:  Pénzügyi Osztály vezetője 
 megállapodás aláírásáért:  Polgármester 
Határidő:  2013. április 5.  

 
3.  A Képviselő-testület egyetért a sportszervezetekkel szemben megfogalmazott elvárásokkal a 

határozat 2. melléklete szerint. A sportszervezetekkel  kötendő megállapodásban rögzíteni kell, 
hogy a támogatott szervezet a mellékletben foglaltakat önmagára nézve kötelezőnek fogadja el.  
Felelős: Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő:  2013. április 5. 

 
4. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a sportszervezetek munkáját folyamatosan figyelemmel 

kísérve, a 25.000 EFt éves támogatáson belül és a 2.000 EFt sport tartalék keret terhére, az 
eredmények alapján az egyesületek konkrét támogatásának korrigálására az Oktatási, Kulturális 
és Sport Bizottság év közben is javaslatot tegyen a Képviselő-testületnek. 
 Felelős:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
 Határidő:  2014. február 28. 
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1. melléklet a78/2013.(III.28.) határozathoz 
adatok EFt-ban értendők 

Sportszervezet neve Szakosztály  2012/13. évi 
támogatás 

2012/13. évi 
tartalék 

2013/14. évi 
igény 

2013/14. 
évi 

javaslat 

CSAPAT SPORTÁGAK 
1. Center SE. labdarúgás 100 0 0 0 
2. Erika C. versenytánc 0 25 0 0 
3. Hódoscsépány SE. labdarúgás 200 0 790 250 
4. Lóci DSE. up. kézilabda 250 0 780 450 

5. Ózdi Football Club labdarúgás 8000 200 9500 5000 

6. Ózdi Kézilabda Club kézilabda 8000 730 20950 9000 
7. Easy Wanderers MBK motoros 0 20 0 0 
8. Ózdi Sakk SE. sakk 50 0 335 150 
9. Ózd Városi Férfi Teke Club teke 1000 120 0 500 

asztalitenisz 873 
kézilabda női 2350 
kosárlabda 460 
lovaglás 400 
mozg.korlátoz. 250 
futsal /tereml./ 2000 
judó 342 
szabadidősport 276 
természetjáró 50 
freesbe freestyle 

3000 60 

0 

10
. -

 1
9.

 

Ózd Városi Sportegyesület 

Az egyesület összesen 7001 

3000 

EGYÉNI SPORTÁGAK 
20. Bolyki DSE. diáksport 0 75 0 0 
21. Sajóvárkonyi DSK. diáksport 0 20 0 0 
22. Fiedler Ottó Sport Egyesület: úszás 1100 80 2100 1200 
23. Ózdi Tenisz Club tenisz 0 30 0 0 

24. Hutchinson Brothers Rali 
Kupac Autosport SE. autósport 400 0 400 400 

25. Meteor Lövész Klub sportlövészet 200 20 405 300 
26. Na-tura Hegyi SC szabadidősport 30 0 0 0 
27. Ózdi Birkózó SE. birkózás 100 0 300 100 
28. Ózdi Kerékpáros Egyesület kerékpározás 1000 150 2150 1400 
29. ÓMI Modellezők Köre modellezés 0 20 100 0 
30. ÓMI Természetjárók Köre túrázás 30 0 100 0 
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31. Életmód tábor (kórház) életmód 0 15 0 0 
32. Ózdi Súlyemelő Club súlyemelés 1500 350 2250 1500 
33. Ózdi Teknőc Futó Club atlétika 250 0 810 350 

34. Sho Bu Kai Dojó Shotokan 
Karate Egyesület karate 300 0 2152 400 

35. Roma Focitorna (Roma Ön) szabadidősport 0 50 0 0 
36. Újváros Téri DSK. diáksport 0 90 0 0 
37. Város és Sportlétesítm.Üz. létesítmény fent. 0 300 0 0 
38. SZIKSZI DSK. diáksport 0 170 0 0 
39. Sport célok (hivatal) városi rendezv. 0 1079,315 0 0 
40. Ózdi Sportszervező Iroda városi rendezv. 0 895,685 0 1000 

              

Összesen 30010 50123 25000 
Általános tartalék  2000 

  Költségvetésből 2013/2014. évre tervezett sportszervezetek támogatása 27000 
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2. melléklet a 78/2013.(III.28.) határozathoz 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT ELVÁRÁSAI A TÁMOGTOTT  
SPORSZERVEZETEKKEL  SZEMBEN 

 
1. Valamennyi sportszervezettel  szemben:  
 

 zavartalan működésük érdekében vegyenek részt minél több pályázaton, és 
próbáljanak meg támogatókat szerezni; 

 mivel a sportszervezetekkel szemben az egyik legfontosabb önkormányzati 
elvárás a helyi utánpótlás nevelés, nem támogatjuk azt a törekvést, hogy a 
minél jobb eredmény elérése érdekében Ózd és vonzáskörzetén kívülről 
igazoljanak sportolókat;  

 törekedjenek arra, hogy a szakosztályban sportolók száma ne csökkenjen, és 
minél több ózdi fiatallal ismertessék meg az adott sportág alapjait;  

 a sportágak színvonalában ne legyen visszaesés;  
 az önkormányzati támogatás felhasználásáról korrekt elszámolást kérünk. A 

sportszervezet köteles az ellenőrzéskor a vonatkozó pénzügyi, számviteli, 
leltári, valamint a felhasználásra vonatkozó egyéb nyilvántartásokat, 
statisztikákat, bajnoki tabellákat betekintés céljából az ellenőrzést végző – Ózd 
Város Önkormányzata meghatalmazásával rendelkező – személy(ek) részére 
vizsgálat céljából átengedni; 

 az utánpótlás nevelést segítse elő, ennek érdekében működjön együtt a 
területén működő oktatási intézményekkel, kapcsolódjon be a központilag 
meghirdetett utánpótlás nevelési programba és helyi rendezvényekkel 
népszerűsítse a sportágat.  

 
2. További elvárások az egyes sportszervezetek esetében:  
 
Ózdi Football Club:  

 az utánpótlás nevelés évfolyamos képzésének működtetése, minél magasabb 
szinten történő versenyeztetése, minél több tornán való versenyeztetése és saját 
versenyek szervezése; 

 fokozottan támaszkodjon az ózdi és a kistérségben élő tehetséges fiatalokra; 
 a felnőtt csapat esetén meg kell teremteni a bajnokságban (kupában) való 

zavartalan működés sportszakmai, versenyzői feltételeit, ne legyen visszaesés a 
versenyzés színvonalában; 

 vegyenek részt az önkormányzat nemzetközi sportkapcsolatainak 
lebonyolításában. 

 
Ózdi Kézilabda Club: 

 az utánpótlás nevelés szervezett kereteinek kialakítása, működtetése, a tehetséges 
fiatalok menedzselése, minél több tornán való versenyeztetése és saját versenyek 
szervezése;  

 fokozottan támaszkodjon az ózdi és a kistérségben élő tehetséges fiatalokra; 
 a felnőtt csapat esetén meg kell teremteni a bajnokságban (kupában) való 

zavartalan működés sportszakmai, versenyzői feltételeit, ne legyen visszaesés a 
versenyzés színvonalában; 

 vegyenek részt az önkormányzat nemzetközi sportkapcsolatainak 
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lebonyolításában. 
  

Ózdi Súlyemelő és Fitness Club:  
A súlyemelő sportág utánpótlásának nevelése, versenyeztetése, a fiatalkorúak minél 
magasabb szinten történő versenyeztetése, az eredményes sportolók menedzselése, 
kiemelten Nagy Nikoletta felkészülésével kapcsolatos kiadások fedezése. 
 

Ózd Városi SE., Fiedler Ottó Úszó SE., Lóci DSE., Meteor Lövész Klub, Ózdi Kerékpár 
SE., Ózdi Birkózó SE., Sho Bu Kai Dojó Shotokan Karate Egyesület: 

 az adott sportág alapjainak megismertetése az ózdi fiatalokkal, és szervezett 
versenyeztetésük biztosítása, a sportág jellegétől függően tanfolyamok szervezése; 

 az utánpótlás nevelés szervezett kereteinek kialakítása, működtetése, a tehetséges 
fiatalok menedzselése, minél több tornán való versenyeztetése és saját versenyek 
szervezése;  

 fokozottan támaszkodjon az ózdi és a kistérségben élő tehetséges fiatalokra; 
 a felnőtt csapatok, versenyzők esetén meg kell teremteni a bajnokságban (kupában) 

való zavartalan működés sportszakmai, versenyzői feltételeit; 
 ha az adott sportág szerepel a testvérvárosi programban, akkor vegyenek részt az 

önkormányzat nemzetközi sportkapcsolatainak lebonyolításában 
 helyi rendezvények szervezése, az adott sportág népszerűsítése. 
  

Ózd Városi SE. női kézilabda: 
 ne legyen visszaesés a versenyzés színvonalában, törekedni kell az adott bajnoki 

osztályban maradásra; 
 az utánpótlás nevelés területén működjön együtt más, helyi sportszervezetekkel, 

iskolákkal; 
 a támogatási összegen belül a bizottság által meghatározott összeget a szakosztály 

működésének biztosítására kell felhasználni. 
 
HBRK. Autósport SE., Hódoscsépányi SE., Ózdi Sakk SE., Ózdi Teknőc Futó Club: 

Biztosítsák a tagjaik versenyzési feltételeit, és lehetőség szerint minél több versenyen 
vegyenek részt. Törekedjenek helyi versenyek szervezésére. 

 
-.-.- 

 
 

A 18.) napirend tárgyalására zárt ülésen kerül sor, melynek anyagát külön jegyzőkönyv 
tartalmazza.   
 

19.) napirend 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 
3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Dr. Almási Csaba Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője elmondja, ha egy ingatlant 500 E 
Ft alatti értékre becsülnek, a rendelet módosítással lehetőség nyílik arra, hogy adó és 
értékbizonyítványt kérjenek az adott ingatlanra, és így állapítsák meg az értékét. Ez 
meggyorsítja az eljárást és költséghatékony.  
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Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke sajnálatát fejezi ki azért, hogy 
Ózdon még találhatóak 500 E Ft érték alatti ingatlanok. A bizottság egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a rendelet-módosítást. 
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-módosítást. 
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a rendeletről. 
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján 14 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a Képviselő-testület  megalkotja az alábbi rendeletet: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
8/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete  

Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról  
és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló  

3/2013. (II.27.)  önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 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 véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Ózd Város Önkormányzatának 
tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 3/2013.(II.27.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6.§ (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki: 
 
„j) az Önkormányzat tulajdonában lévő, nem költségvetési rend szerint gazdálkodó 
szervezeteknek (a továbbiakban: Szervezet), valamint az Ózd Kistérségi Többcélú Társulás 
intézményei (a továbbiakban: Társulás) részére kezelésbe, üzemeltetésbe átadott, 
önkormányzati tulajdonba kerülő, de a Szervezetnek, Társulásnak még át nem adott, vagy 
vagyonkezelésből visszavett tárgyi eszközök és készletek selejtezése, a (3) bekezdésben 
foglaltak kivételével.” 
 

2. § 
 
A Rendelet 6.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3)Az üzleti vagyon körébe tartozó vagyontárgyak megszerzése, elidegenítése, megterhelése, 
valamint az (1) bekezdés j) pont esetében a rendelkezési jog 8 (nyolc) millió Ft egyedi 
forgalmi értékhatárig a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot illeti meg.” 
 

3. § 
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A Rendelet 8.§-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki: 
 

„(3) A Szervezet, valamint a Társulás részére kezelésbe, üzemeltetésbe átadott, 
önkormányzati tulajdonba kerülő, de a Szervezetnek, Társulásnak még át nem adott, vagy 
vagyonkezelésből visszavett tárgyi eszközök és készletek selejtezési szabályai külön, 
polgármesteri és jegyzői együttes utasításban kerülnek meghatározásra. 
 
(4) A Szervezet és Társulás selejtezési eljárása során a Selejtezési Bizottság elnökének és 
tagjainak kijelölése a Polgármester hatáskörébe tartozik.” 
 

4.§ 
 

A Rendelet 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„11.§ (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítését a 
Polgármesteri Hivatal – a lakások és helyiségek mindenkori kezelőjével, üzemeltetőjével (a 
továbbiakban: kezelő) együttműködve – a Képviselő-testület döntése alapján végzi. 
 
(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítése esetén a forgalmi 
értéket 500 E Ft becsült értékhatárig adó- és értékbizonyítvány alapján, e fölött hivatalos 
ingatlanforgalmi szakértő által készített értékbecslés alapján kell meghatározni.” 

 
5.§ 

 
A Rendelet 23.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
 

„(3) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítése, cseréje, valamint ingatlan vásárlása 
esetén a forgalmi értéket hivatalos ingatlanforgalmi szakértő által készített értékbecsléssel 
alátámasztva kell meghatározni, kivéve az 500 E Ft becsült forgalmi érték alatti ingatlanok 
esetében, ahol a forgalmi érték meghatározása adó- és értékbizonyítvány alapján történik.” 
 

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 
 

-.-.- 
 

Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Obbágy Csaba alpolgármesternek.  
 

20.) napirend 
Javaslat az Ózd Város Önkormányzata többségi befolyása alatt álló 

gazdálkodó szervezetei vezetői tisztségviselőinek és felügyelő bizottsági tagjainak 
javadalmazási elveiről szóló – Javadalmazási Szabályzat módosítására 
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Fürjes Pál előterjesztő elmondja, szükség van arra, hogy a gazdaságosság szempontjából 
áttekintsék minden önkormányzati terület működését. Követelmény esetén azonban a 
megfelelő javadalmazásról is gondoskodni kell. A Javadalmazási Szabályzat módosításával a 
többségi befolyás alatt álló gazdálkodó szervezetek vezetőinek díjazását szabályozzák.   
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság egy 
tartózkodás mellett elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
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  
80/2013.(III.28.) határozata 

az Ózd Város Önkormányzata többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezetei 
vezető tisztségviselőinek és felügyelő bizottsági tagjainak javadalmazási elveiről szóló – 

Javadalmazási Szabályzat módosításáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozta: 
1. A Képviselő-testület a 202/KH/2009. (XII.21.) határozatával módosított 

161/KH/2008.(VI.27.) határozattal elfogadott – Ózd Város Önkormányzata többségi 
befolyása alatt álló gazdálkodó szervezetei vezető tisztségviselőinek és felügyelő 
bizottsági tagjainak javadalmazási elveiről szóló – Javadalmazási Szabályzat (a 
továbbiakban: Javadalmazási Szabályzat) II. fejezet 1.2. pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 
„1.2. Az ügyvezetők alapbére 
Az ügyvezetők alapbérének megállapítása, illetve emelésének meghatározása a taggyűlés 
(Képviselő-testület) döntési hatáskörébe tartozik. Az alapbér megállapítása a 1.1. pontban 
leírtak figyelembe vételével történjen.” 

 
2. A Képviselő-testület a Javadalmazási Szabályzat II. fejezet 1.3.2. pontját az alábbiak 

szerint módosítja: 
„1.3.2. Az ügyvezetők kiemelkedő feladat elvégzéséhez kötött jutalmazása: 
a, A társaságok ügyvezetői legfeljebb évente két alkalommal – éves jutalmazási keretüket 
meghaladóan – kiemelkedő feladat elvégzéséhez kötődően jutalomban részesíthetők. 
b, A kiemelkedő feladat elvégzéséhez kötött jutalom kivételes javadalmazási forma, 
alkalmazására kiemelkedő munkateljesítmény, speciális szakmai feladatok teljesítése, az 
önkormányzat által kiemeltnek tekintett feladat(ok), a beruházások, különböző projektek 
megvalósítása során nyújtott rendkívüli teljesítmény, az eredményes pályázati 
tevékenység, azok sikeres lebonyolításában való részvétel elismeréseként, egyedi 
mérlegelés alapján kerülhet sor. 
c, A kiemelkedő feladat elvégzéséhez kötött jutalom összege 1 éven belül nem haladhatja 
meg az ügyvezető 2 havi bruttó alapbérének összegét. 
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d, A kiemelkedő feladat elvégzéséhez kötött jutalmazást, annak feltételei fennállása 
esetén, a társaság felügyelő bizottsága kezdeményezheti, kifizetését a társaság felügyelő 
bizottsága javaslata alapján – egyéb munkáltatói jogkörében eljárva – a polgármester 
engedélyezi.  

 
3. A Javadalmazási Szabályzat jelen módosításával nem érintett rendelkezései hatályukban 

változatlan tartalommal fennmaradnak.  
 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: döntést követően azonnal 

 
 

-.-.- 
 

21.) napirend 
Javaslat az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  

új elnökének és új tagjainak megválasztására 
 
 

Fürjes Pál előterjesztő elmondja, az első napirendi pontban Obbágy Csaba alpolgármesternek  
történő megválasztásáról döntöttek. Az ezzel járó tisztség megköveteli, hogy minden korábbi 
bizottsági tisztségéről lemondjon, amely írásban meg is történt. Ennek ismeretében szükséges 
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságban új elnök, valamint új tagok megválasztása.  Az 
önkormányzati törvény kimondja, hogy a bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a 
Képviselő-testület által történő megválasztással jön létre, a Képviselő-testület megbízatásának 
időtartamára. A bizottság elnökét és – az elnökkel együtt számított – tagjainak több mint a 
felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy 
tagja a polgármester. Mindezek figyelembevételével javasolja új elnöknek Galanics Ferenc 
önkormányzati képviselőt, aki eddig  a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöki 
tisztségét töltötte be,  új tagoknak  Csutor László és Tartó Lajos önkormányzati képviselőket, 
külső bizottsági tagnak pedig Feczkó Sándort  megválasztani. Hozzáteszi, az előterjesztés 4 
határozati javaslatot foglal magában, amelyekről külön-külön kell szavazni a Képviselő-
testületnek.  
 
Tóth Pál Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke közli, hogy a bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatja az abban foglalt személyek 
megválasztását. 
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri Galanics Ferenc képviselőt, hogy nyilatkozzon a jelölés 
elfogadásáról, személyes érintettségéről, a szavazásban való részvételéről, valamint arról, 
hogy kéri-e a zárt ülés megtartását.  
 
Galanics Ferenc képviselő nyilatkozik, hogy a jelölést elfogadja, bejelenti személyes 
érintettségét, a szavazásban részt kíván venni, valamint eltekint a zárt ülés megtartásától.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak Galanics Ferenc elnöknek történő 
megválasztásáról. 
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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 
81/2013. (III. 28.) határozata 

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság új elnökének megválasztásáról 
 

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

 
A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 58.§ (1) bekezdése alapján 2013. március 28. napjától az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság elnökévé Galanics Ferenc (Anyja neve: Marton Margit, lakcíme: 3600 Ózd, Vasvár 
út 4. 9/2.) önkormányzati képviselőt megválasztja. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: döntést követően azonnal 

-.-.- 
 

Obbágy Csaba levezető elnök kéri Csutor László képviselőt, hogy nyilatkozzon a jelölés 
elfogadásáról, személyes érintettségéről, a szavazásban való részvételéről, valamint arról, 
hogy kéri-e a zárt ülés megtartását.  
 
Csutor László képviselő nyilatkozik, hogy a jelölést elfogadja, bejelenti személyes 
érintettségét, a szavazásban részt kíván venni, valamint eltekint a zárt ülés megtartásától.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak Csutor László tagnak történő 
megválasztásáról. 
 
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 
82/2013. (III. 28.) határozata 

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság új tagjának megválasztásáról 

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

 
A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 58.§ (1) bekezdése alapján 2013. március 28. napjától az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság tagjává Csutor László (Anyja neve: Kálmán Erzsébet, lakcíme: 3600 Ózd, Kőalja út 
150.) önkormányzati képviselőt megválasztja. 
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Felelős: Polgármester 
Határidő: döntést követően azonnal 

-.-.- 

 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri Tartó Lajos képviselőt, hogy nyilatkozzon a jelölés 
elfogadásáról, személyes érintettségéről, a szavazásban való részvételéről, valamint arról, 
hogy kéri-e a zárt ülés megtartását.  
 
Tartó Lajos képviselő nyilatkozik, hogy a jelölést elfogadja, bejelenti személyes 
érintettségét, a szavazásban nem kíván részt venni, valamint eltekint a zárt ülés megtartásától.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak Tartó Lajos tagnak történő 
megválasztásáról. 
 
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
83/2013. (III. 28.) határozata 

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság új tagjának megválasztásáról 

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

 
A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 58.§ (1) bekezdése alapján 2013. március 28. napjától az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság tagjává Tartó Lajos (Anyja neve: Sólyom Jolán, lakcíme: 3621 Ózd, Susa út 14.) 
önkormányzati képviselőt megválasztja. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: döntést követően azonnal 

-.-.- 
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri Feczkó Sándort, hogy nyilatkozzon a jelölés 
elfogadásáról,  illetve arról, kéri-e a zárt ülés megtartását.  
 
Feczkó Sándor nyilatkozik, hogy a jelölést elfogadja, és eltekint a zárt ülés megtartásától.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak Feczkó Sándor külső bizottsági tagnak 
történő megválasztásáról. 
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:  
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
84/2013. (III. 28.) határozata 

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság új elnökének megválasztásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi döntést hozza: 
 

A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 58.§ (1) bekezdése alapján 2013. március 28. napjától az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság nem képviselő tagjává Feczkó Sándor (Anyja neve: Ovád Mária) 3600 Ózd, 
Bethlen Gábor út 11. szám alatti lakost megválasztja. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: döntést követően azonnal 

-.-.- 
 
Obbágy Csaba felkéri Fürjes Pál polgármestert az esküszöveg felolvasására, a bizottság új 
elnökét és új tagjait pedig az eskütételre.  

-.-.- 
 
Obbágy Csaba levezető elnök gratulál, és jó munkát kíván a bizottságnak. 

-.-.- 
 

22.) napirend 
Javaslat az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság  

elnökének, titkárának és tagjainak megválasztására 
 

Fürjes Pál előterjesztő tájékoztatásul közli, az előterjesztésben az  Egészségügyi és Szociális 
Bizottság, valamint a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság összeolvadásáról van szó, 
amely így két bizottság munkáját fogja ellátni. Véleménye szerint az Egészségügyi, Szociális 
és Esélyegyenlőségi Bizottság  néven működő új bizottság költségmegtakarítást fog 
eredményezni. Ennek ismeretében bizottsági elnöknek javasolja dr. Bélteczki János 
önkormányzati képviselőt, titkárává dr. Kósné Dargai Rita önkormányzati képviselőt, tagjaivá 
pedig dr. Mészáros Miklós, Csutor László és Márton Ferenc önkormányzati képviselőket. 
Javasolja továbbá a bizottság nem képviselő tagjának megválasztani dr. Lengyel Elemért, 
Csépányi-Istók Bélát, Hevérné Holló Veronikát és Váradi Józsefet. Megjegyzi, az 
előterjesztés az említettek alapján 9 határozatot tartalmaz, amelyről külön-külön kell szavazni.  
 
Tóth Pál Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke elmondja, a bizottság 
megtárgyalva az előterjesztést mind a kilenc fő jelölésével egyetért és egyhangúlag 
elfogadásra javasolja.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri dr. Bélteczki János önkormányzati képviselőt, hogy 
nyilatkozzon a jelölés elfogadásáról, személyes érintettségéről, a szavazásban való 
részvételéről, valamint arról, hogy kéri-e a zárt ülés megtartását.  
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Dr. Bélteczki János képviselő nyilatkozik, hogy a jelölést elfogadja, bejelenti személyes 
érintettségét, a szavazásban nem kíván részt venni, valamint eltekint a zárt ülés megtartásától.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak dr. Bélteczki János elnöknek történő 
megválasztásáról. 
 
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
85/2013. (III. 28.) határozata 

az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökének megválasztásáról 
 

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

 
A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 58.§ (1) bekezdése alapján 2013. március 28. napjától az Egészségügyi, Szociális és 
Esélyegyenlőségi Bizottság elnökévé dr. Bélteczki János (Anyja neve: Gyöngyösi Ilona, 
lakcíme: 3661 Ózd, Nagyvölgyi út 11.) önkormányzati képviselőt megválasztja. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: döntést követően azonnal 

 
-.-.- 

 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri dr. Kósné Dargai Rita önkormányzati képviselőt, hogy 
nyilatkozzon a jelölés elfogadásáról, személyes érintettségéről, a szavazásban való 
részvételéről, valamint arról, hogy kéri-e a zárt ülés megtartását.  
 
Dr. Kósné Dargai Rita képviselő nyilatkozik, hogy a jelölést elfogadja, bejelenti személyes 
érintettségét, a szavazásban részt kíván venni, valamint eltekint a zárt ülés megtartásától.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak dr. Kósné Dargai Rita titkárnak történő 
megválasztásáról. 
 
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 
86/2013. (III. 28.) határozata 

az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság titkárának megválasztásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi döntést hozza: 
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A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 58.§ (1) bekezdése alapján 2013. március 28. napjától az Egészségügyi, Szociális és 
Esélyegyenlőségi Bizottság titkárává dr. Kósné Dargai Rita (Anyja neve: Fenyvesi Mária, 
lakcíme: 3600 Ózd, Egyházvölgy 35.) önkormányzati képviselőt megválasztja. 

 
Felelős: Polgármester 

Határidő: döntést követően azonnal 
 

-.-.- 
 

Obbágy Csaba levezető elnök kéri dr. Mészáros Miklós önkormányzati képviselőt, hogy 
nyilatkozzon a jelölés elfogadásáról, személyes érintettségéről, a szavazásban való 
részvételéről, valamint arról, hogy kéri-e a zárt ülés megtartását.  
 
Dr. Mészáros Miklós képviselő nyilatkozik, hogy a jelölést elfogadja, bejelenti személyes 
érintettségét, a szavazásban nem kíván részt venni, valamint eltekint a zárt ülés megtartásától.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak dr. Mészáros Miklós tagnak történő 
megválasztásáról. 
 
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
87/2013. (III. 28.) határozata 

az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjának megválasztásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi döntést hozza: 
 

A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 58.§ (1) bekezdése alapján 2013. március 28. napjától az Egészségügyi, Szociális és 
Esélyegyenlőségi Bizottság tagjává dr. Mészáros Miklós (Anyja neve: Csabai Etelka, 
lakcíme: 3600 Ózd, Búzás völgy 7.) önkormányzati képviselőt megválasztja. 

 
Felelős: Polgármester 

Határidő: döntést követően azonnal 
 

-.-.- 
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri Csutor László önkormányzati képviselőt, hogy 
nyilatkozzon a jelölés elfogadásáról, személyes érintettségéről, a szavazásban való 
részvételéről, valamint arról, hogy kéri-e a zárt ülés megtartását.  
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Csutor László képviselő nyilatkozik, hogy a jelölést elfogadja, bejelenti személyes 
érintettségét, a szavazásban részt kíván venni, valamint eltekint a zárt ülés megtartásától.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak Csutor László tagnak történő 
megválasztásáról. 
 
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 
88/2013. (III. 28.) határozata 

az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjának megválasztásáról 
 

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

 
A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 58.§ (1) bekezdése alapján 2013. március 28. napjától az Egészségügyi, Szociális és 
Esélyegyenlőségi Bizottság tagjává Csutor László (Anyja neve: Kálmán Erzsébet, lakcíme: 
3600 Ózd, Kőalja út 150.) önkormányzati képviselőt megválasztja. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: döntést követően azonnal 
 

-.-.- 
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri Márton Ferenc önkormányzati képviselőt, hogy 
nyilatkozzon a jelölés elfogadásáról, személyes érintettségéről, a szavazásban való 
részvételéről, valamint arról, hogy kéri-e a zárt ülés megtartását.  
 
Márton Ferenc képviselő nyilatkozik, hogy a jelölést elfogadja, bejelenti személyes 
érintettségét, a szavazásban nem kíván részt venni, valamint eltekint a zárt ülés megtartásától.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak Márton Ferenc tagnak történő 
megválasztásáról. 
 
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 
89/2013. (III. 28.) határozata 

az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjának megválasztásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi döntést hozza: 
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A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 58.§ (1) bekezdése alapján 2013. március 28. napjától az Egészségügyi, Szociális és 
Esélyegyenlőségi Bizottság tagjává Márton Ferenc (Anyja neve: Tóth Ilona, lakcíme: 3600 
Ózd, Bibó István utca 3/B. Fsz/2.) önkormányzati képviselőt megválasztja. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: döntést követően azonnal 

-.-.- 
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri dr. Lengyel Elemért, hogy nyilatkozzon a jelölés 
elfogadásáról,  valamint arról, hogy kéri-e a zárt ülés megtartását.  
 
Dr. Lengyel Elemér nyilatkozik, hogy a jelölést elfogadja és nem kéri a zárt ülés megtartását. 
.  
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak dr. Lengyel Elemért tagnak történő 
megválasztásáról. 
 
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 
90/2013. (III. 28.) határozata 

az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjának megválasztásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi döntést hozza: 
 

A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 58.§ (1) bekezdése alapján 2013. március 28. napjától az Egészségügyi, Szociális és 
Esélyegyenlőségi Bizottság nem képviselő tagjává dr. Lengyel Elemér (Anyja neve: Bera 
Antal Jolán, lakcíme: 3600 Ózd, Vasvár út 131. szám alatti lakost megválasztja. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: döntést követően azonnal 

-.-.- 
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri Csépányi-Istók Bélát, hogy nyilatkozzon a jelölés 
elfogadásáról,  valamint arról, hogy kéri-e a zárt ülés megtartását.  
 
Csépányi-Istók Béla nyilatkozik, hogy a jelölést elfogadja, valamint eltekint a zárt ülés 
megtartásától.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak Csépányi-Istók Béla tagnak történő 
megválasztásáról. 
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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 
91/2013. (III. 28.) határozata 

az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjának megválasztásáról 
 

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

 
A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 58.§ (1) bekezdése alapján 2013. március 28. napjától az Egészségügyi, Szociális és 
Esélyegyenlőségi Bizottság nem képviselő tagjává Csépányi-Istók Béla (Anyja neve: Papp 
Mária) 3661 Ózd, Csépányi út 122. szám alatti lakost megválasztja. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: döntést követően azonnal 

-.-.- 
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri Hevérné Holló Veronikát, hogy nyilatkozzon a jelölés 
elfogadásáról,  valamint arról, hogy kéri-e a zárt ülés megtartását.  
 
Hevérné Holló Veronika nyilatkozik, hogy a jelölést elfogadja, valamint eltekint a zárt ülés 
megtartásától.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak Hevérné Holló Veronika tagnak történő 
megválasztásáról. 
 
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 
92/2013. (III. 28.) határozata 

az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjának megválasztásáról 
 

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

 
A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 58.§ (1) bekezdése alapján 2013. március 28. napjától az Egészségügyi, Szociális és 
Esélyegyenlőségi Bizottság nem képviselő tagjává Hevérné Holló Veronika (Anyja neve: 
Varga Erzsébet) 3600 Ózd, Szentsimon út 81. szám alatti lakost megválasztja. 
 
Felelős: Polgármester 
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Határidő: döntést követően azonnal 
-.-.- 

 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri Váradi Józsefet, hogy nyilatkozzon a jelölés 
elfogadásáról,  valamint arról, hogy kéri-e a zárt ülés megtartását.  
 
Váradi József nyilatkozik, hogy a jelölést elfogadja, valamint eltekint a zárt ülés 
megtartásától.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak Váradi József tagnak történő 
megválasztásáról. 
 
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 
93/2013. (III. 28.) határozata 

az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjának megválasztásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi döntést hozza: 
 

A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 58.§ (1) bekezdése alapján 2013. március 28. napjától az Egészségügyi, Szociális és 
Esélyegyenlőségi Bizottság nem képviselő tagjává Váradi József (Anyja neve: Radics 
Aranka) 3600 Ózd, Mekcsey út 110. szám alatti lakost megválasztja. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: döntést követően azonnal 

-.-.- 
 

Obbágy Csaba felkéri Fürjes Pál polgármestert az esküszöveg felolvasására, a bizottság új 
elnökét és új tagjait pedig az eskütételre.  

-.-.- 
 

Obbágy Csaba levezető elnök gratulál, és jó munkát kíván a bizottságnak. 
 

-.-.- 
23.) napirend 

Javaslat az Ózdi Távhő Kft. felügyelő bizottságával kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

Fürjes Pál előterjesztő tájékoztatásul közli, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4.§(1) bekezdése alapján a 
köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál felügyelő bizottság létrehozása kötelező. Az 
önkormányzat egyszemélyes gazdasági társaságai esetén a taggyűlés hatáskörébe tartozó 
kérdésekben a Képviselő-testület jogosult dönteni. Ennek ismeretében az Ózdi Távhő Kft. 
felügyelő bizottságában javasolja Galanics Ferenc elnök visszahívását és Obbágy Csaba 
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tagnak történő megválasztását. Kéri a testületet, hogy  külön-külön szavazzanak az említett 
személyekről,  majd egy harmadik szavazással fogadják el a határozati javaslatot. 
  
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett javasolja 
Galanics Ferenc visszahívását és Obbágy Csaba Felügyelő Bizottság tagjává történő 
megválasztását.  
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke szintén közli, hogy a 
bizottság a javaslatot egyhangúlag támogatja.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök megkérdezi Galanics Ferencet,  hogy kéri-e a zárt ülés 
megtartását, mivel őt érintő személyes adatról van szó. 
 
Galanics Ferenc nyilatkozik, hogy eltekint a zárt ülés megtartásától, bejelenti személyes 
érintettségét és a szavazásban részt vesz. 
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak Galanics Ferencnek, az Ózdi Távhő Kft. 
Felügyelő Bizottság elnökének a visszahívásáról.  
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen, 
egyhangú szavazattal Galanics Ferencet (an: Marton Margit, lakcím:3600 Ózd, Vasvár 
út 4. 9/2), mint az Ózdi Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának elnökét 2013. március 31-i 
hatállyal visszahívja. 
 
Obbágy Csaba nyilatkozik, hogy a jelölést elfogadja, bejelenti személyes érintettségét, a 
szavazásban részt kíván venni, valamint eltekint a zárt ülés megtartásától.  
Ezután kéri, szavazzanak a felügyelő bizottsági tagságáról. 
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen, 
egyhangú szavazattal Obbágy Csabát (an.:Gebri Veronika, lakcím: 3600 Ózd, Lechner 
Ödön út 60.) az Ózdi Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának tagjává választja 2013. április 
1. napjától. 
 
Obbágy Csaba levezető elnök ezután kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
94/2013. (III.28.) határozata  

az Ózdi Távhő Kft. felügyelő bizottságával  
kapcsolatos döntések meghozataláról 

 
 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi döntést hozta: 
 
1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló 2006. 

évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés k.) pontja, a 36. § (3) bekezdése és a 24. § (2) 
bekezdése alapján az Ózdi Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának elnökét: Galanics Ferencet 
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(anyja neve: Marton Margit; lakcím: 3600 Ózd, Vasvár út 4. 9/2.) 2013. március 31-i 
hatállyal visszahívja. 

 
 2.) A Képviselő-testület az Ózdi Távhő Kft. Felügyelő Bizottsága tagjává választja: 
 

Obbágy Csabát (anyja neve: Gebri Veronika; lakcím: 3600 Ózd, Lechner Ödön út 60.) 
 

3.) A Felügyelő Bizottság tag megbízásának időtartama 2013. április 1-től 2015. május 31-ig 
terjedő határozott időre szól. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Döntést követően azonnal 
 
4.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 1-től a Felügyelő 

Bizottság elnökének tiszteletdíját bruttó 85.000 Ft/hó, a Felügyelő Bizottság tagjainak 
tiszteletdíját bruttó 30.000 Ft/hó összegben állapítja meg. 

 
5.) A határozat 1.) és 2.) pontjaiban foglaltak szerint gondoskodni kell a változás 

cégnyilvántartáson történő átvezetéséről. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy 
a módosítások cégnyilvántartáson történő átvezetése érdekében a cégbíróság előtt járjon el. 

 
6.) A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) és (10) bekezdése értelmében gondoskodni kell a 

változások közzétételéről is. 
 
Felelős: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 
Határidő: értelemszerűen  

-.-.- 
 

24.) napirend 
Javaslat az ÓZDINVEST Kft. felügyelő bizottságával  

kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
Fürjes Pál előterjesztő közli, az előterjesztés hasonló az előző napirendhez, hiszen az 
önkormányzat egyszemélyes gazdasági társaságai esetén a taggyűlés hatáskörébe tartozó 
kérdésekben a Képviselő-testület jogosult dönteni. Mindezek figyelembevételével az 
ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottságának tagságában javasolja visszahívni Fürjes Istvánt, 
Kisgergely Andrást pedig  megválasztani. Kéri továbbá, hogy  a határozati javaslat 2. 
pontjában a  Ózdi Távhő Kft. helyett ÓZDINVEST Kft-t jelöljenek meg. Felhívja a figyelmet, 
hogy  ennél a napirendnél is külön-külön kell szavazni az említett személyekről, illetve egy 
harmadik szavazással pedig dönteni a határozatról. 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett támogatja a javaslatot.   
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke közli, hogy a bizottság 
megtárgyalás után szintén támogatja a javaslatot. 
 
Obbágy Csaba levezető elnök elmondja, Fürjes István nyilatkozatában közölte, hogy nem 
kéri a zárt ülés megtartását. Ennek ismeretében kéri, szavazzanak Fürjes István 
visszahívásáról. 
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A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen, 
egyhangú szavazattal Fürjes Istvánt, (an: Haburcsák Erzsébet, lakcím: 3600 Ózd, Petőfi 
út 227.) mint az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottságának tagját 2013. március 31-i 
hatállyal visszahívja. 
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri Kisgergely Andrást, hogy nyilatkozzon a jelölés 
elfogadásáról, személyes érintettségéről, a szavazásban való részvételéről, valamint arról, 
hogy kéri-e a zárt ülés megtartását.  
 
Kisgergely András nyilatkozik, hogy a jelölést elfogadja, bejelenti személyes érintettségét, a 
szavazásban nem kíván részt venni, valamint eltekint a zárt ülés megtartásától.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak Kisgergely András tagnak történő 
megválasztásáról.  
 
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen, 
egyhangú szavazattal Kisgergely Andrást (an.: Juhász Erzsébet, lakcím: 3600 Ózd, 
Damjanich út 18.) az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottságának tagjává választja 2013. 
április 1. napjától. 
 
Obbágy Csaba levezető elnök ezután kéri, hogy szavazzanak a módosítással együtt a 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
95/2013. (III.28.) határozata  

az ÓZDINVEST Kft. felügyelő bizottságával  
kapcsolatos döntések meghozataláról 

 
 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi döntést hozta: 
 
1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló 2006. 

évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés k.) pontja, a 36. § (3) bekezdése és a 24. § (2) 
bekezdése alapján az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottságának tagját: Fürjes Istvánt 
(anyja neve: Haburcsák Erzsébet; lakcím: 3600 Ózd, Petőfi út 227.) 2013. március 31-i 
hatállyal visszahívja. 

 
 2.) A Képviselő-testület az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága tagjává választja: 
 

Kisgergely Andrást (anyja neve: Juhász Erzsébet; lakcím: 3600 Ózd, Damjanich út 18.) 
 

3.) A Felügyelő Bizottság tag megbízásának időtartama 2013. április 1-től 2015. május 31-ig 
terjedő határozott időre szól. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Döntést követően azonnal 
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4.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 1-től a Felügyelő 

Bizottság elnökének tiszteletdíját bruttó 60.000 Ft/hó, a Felügyelő Bizottság tagjainak 
tiszteletdíját bruttó 30.000 Ft/hó összegben állapítja meg. 

 
5.) A határozat 1.) és 2.) pontjaiban foglaltak szerint gondoskodni kell a változás 

cégnyilvántartáson történő átvezetéséről. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy 
a módosítások cégnyilvántartáson történő átvezetése érdekében a cégbíróság előtt járjon el. 

 
6.) A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) és (10) bekezdése értelmében gondoskodni kell a 

változások közzétételéről is. 
 
Felelős: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
Határidő: értelemszerűen  

-.-.- 
 

25.) napirend 
Javaslat az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetőjének 

 javadalmazásával kapcsolatos döntés meghozatalára 
 

 
Fürjes Pál előterjesztő tájékoztatásul közli, a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján 
az ügyvezető díjazásának megállapítása a taggyűlés hatáskörébe tartozik. A Javadalmazási 
Szabályzat alapján pedig az ügyvezetők javadalmazása legyen arányos a munkavégzéssel, a 
felelősség mértékével, a társaság gazdasági-, gazdálkodási eredményével, a saját és a kezelt 
önkormányzati vagyon mértékével, az üzleti tevékenységből származó bevételével, a 
közszolgáltatásban betöltött szerepével, a foglalkoztatottak létszámával. Mindezek 
ismeretében, mivel az ügyvezető feladatköre megnőtt az elmúlt időszakban, hiszen sok 
fejlesztésben vesz részt, valamint ő látja el a főmérnöki feladatokat is és díjazása 3 év óta nem 
változott, javasolja 2013. április 1-től bruttó alapbérét 530.000,- Ft összegre megemelni.  
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadását 
javasolja.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, mivel észrevétel, hozzászólás nincs, szavazzanak a 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
96/2013.(III.28.) határozata 

az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetőjének javadalmazásával kapcsolatos döntés 
meghozataláról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozta: 
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A Képviselő-testület a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (1) 
bekezdés j) pontjában biztosított jogkörében eljárva az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 
ügyvezetőjének díjazását 2013. április 1-től bruttó 530.000 Ft/hó mértékben állapítja meg. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 

-.-.- 
 

26.) napirend 
Javaslat az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetőjének 

 javadalmazásával kapcsolatos döntés meghozatalára 
 
Fürjes Pál előterjesztő előadja, az előterjesztés az előző napirendhez hasonló, hiszen ebben 
az esetben is a feladatkör, illetve a létszámnövekedés felelősségteljesebb munkavégzést tesz 
szükségessé. Mindezek figyelembevételével javasolja az ügyvezető bruttó alapbérét 530.000,- 
Ft összegben megállapítani.  
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke közli, a bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és többségi igen szavazattal elfogadásra javasolja. 
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, mivel észrevétel, hozzászólás nincs, szavazzanak az 
előterjesztés 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  

97/2013.(III.28.) határozata 
az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetőjének javadalmazásával kapcsolatos döntés 

meghozataláról 
 

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

 
A Képviselő-testület a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (1) 
bekezdés j) pontjában biztosított jogkörében eljárva az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetőjének 
díjazását 2013. április 1-től bruttó 530.000 Ft/hó mértékben állapítja meg. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 

-.-.- 
 

Obbágy Csaba alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek. 
 

27.) napirend 
Beszámoló a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi közforgalmú 

autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2012. évi ellátásáról 
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Fürjes Pál levezető elnök elmondja, jelen előterjesztés a Borsod Volán 2012. évi 
feladatellátásával kapcsolatos beszámolóját tartalmazza, amely elsősorban a tevékenység 
pénzügyi-műszaki helyzetét, feltételeit, a közszolgáltatással kapcsolatban felmerülő 
problémákat elemzi, és azok megoldására tesz javaslatot.  
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke közli, a bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és többségi igen szavazattal támogatja az elfogadását. 
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, mivel észrevétel, hozzászólás nincs, szavazzanak az 
előterjesztés 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 
98/2013.(III.28.) határozata  

a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-
közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2012. évi ellátásáról  

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi 
közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2012. évi 
ellátásáról szóló beszámolót megismerte, és az abban foglaltakat elfogadja. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő: döntést követően azonnal 

-.-.- 
 

28.) napirend 
Beszámoló az Ózdi Művelődési Intézmények 

 szakmai és pénzügyi tevékenységéről 
 
Fürjes Pál levezető elnök köszönti az ÓMI vezetőségét. 
 
Obbágy Csaba a Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság korábbi elnöke elmondja, a bizottság 
megtárgyalta a beszámolót, amelynek elkészítéséhez, valamint a 2012. évben végzett 
tevékenységükhöz is gratulál.   Munkájuk kiterjedt a művelődő közösség érdeklődési kör és 
az önképző, társas tevékenység működésére is. Példának említi a Modellező Kört, az 
Aranygyűszű Díszítőművészeti Szakkört, az Ózdi Városi Vegyeskart, az ÓMI Zenés 
Színházat, az ERICA-C DANCE SCHOOL and COMPANY tánccsoportot, a balettcsoportot, 
az Ózdi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Fúvószenekarát, a Magma Team Tűzforgató 
Kulturális Egyesületet, a színjátszó-, képzőművészeti,  néptánc és bélyeggyűjtő szakköröket. 
Megjegyzi, nincs a városban egy olyan rendezvény sem, amelyen ne vennének részt. Kiemeli, 
ezzel a tevékenységükkel nagyon sok ember szabadidejének értelmes eltöltésére adtak, adnak 
lehetőséget. Elmondja továbbá, hogy az elmúlt négy évben összesen 5 db uniós pályázatot 
bonyolítottak le, amelyből 112.594 e Ft támogatást nyertek el,  az elmúlt évben pedig  43.988 
e Ft  uniós támogatásra tettek szert. A Többcélú Kistérségi Társulás  2012. évben 16.820 e Ft-
tal járult hozzá a működéshez. Az intézmény költségvetésében 56%-ot tett ki a személyi 
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juttatások és annak járulékos kiadásai, 46%-ot pedig dologi kiadásokra, felújításra, 
beruházásra költöttek. Hozzáteszi, a bizottsági ülésen teljes körűen véleményezték a 
beszámolót, ahol szóba került a Rombauer Terv is, ami szintén motorja a város életének. 
Megemlíti Turiné Orosz Margit civil tanácsnok asszonyt, aki a civil szervezetek nevében 
fejezte ki köszönetét az OMI odaadó munkájáért. További sok sikert és jó munkát kívánva a 
bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 
Turiné Orosz Margit képviselő hozzáteszi, az OMI a város kulturális életében óriási munkát 
végez, valamint részt vesznek, és sokat segítenek a civil szervezetek megmozdulásaiban is. 
Mindezeknek köszönhetően a városban fellendült a kulturális élet, amelyért  köszönet illeti 
meg őket.  
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke említést tesz arról, hogy  az 
előterjesztés tárgyalásánál a bizottság nagy hangsúlyt fektetett az OMI pályázati 
tevékenységére, amelynek során  2012. évben jelentős összeghez tudtak hozzájutni. Ennek 
ismeretében a bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Pappné Szalka Magdolna igazgató megköszöni a város vezetésének azt a sok  segítséget, 
amelyet munkájuk során kaptak. Reméli a továbbiakban is élvezhetik ezt a támogatást. 
Köszöni továbbá az intézmények vezetőinek, munkatársainak az odaadó, segítőkész 
tevékenységét, valamint Ózd város lakosságának azt, hogy igénybe vették a szolgáltatásaikat 
és reméli, hogy ez a jövőben is így lesz.  
 
Fürjes Pál levezető elnök arra szeretné kérni az OMI vezetését, hogy a jövőben hangolja 
össze a város rendezvényeit az esetleges egymásra csúszó programok miatt.  
Ezután kéri, szavazzanak  a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
99/2013.(III.28.) határozata  

az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyban készült előterjesztést 
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Polgármester 

-.-.- 
 

29.) napirend 
Beszámoló a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény  

2012. évi tevékenységéről 
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Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság megtárgyalva 
az előterjesztést egyhangúlag támogatja és elfogadásra javasolja.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, mivel észrevétel, hozzászólás nincs, szavazzanak a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
A szavazásban 14 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 14 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
100/2013.(III.28.) határozata  

a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2012. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi döntést hozta: 
A Képviselő-testület a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2012. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, és az abban foglaltakat elfogadja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: döntést követően azonnal 

 
-.-.- 

 
Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Obbágy Csaba alpolgármesternek. 

 
30.) napirend 

Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata által 2012. évben szervezett 
közfoglalkoztatásról 

 
Obbágy Csaba levezető elnök tájékoztatásul közli, hogy a tájékoztatóról nem kell szavaznia 
a testületnek, viszont a bizottságok megtárgyalták és rendkívül tartalmasnak, sok mindenre 
kiterjedőnek tartották, mindezek ismeretében kérik a tájékoztató tudomásul vételét.  
 
Dr. Bélteczki János a korábbi Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke elmondja, a 
bizottság az anyagot megtárgyalta és támogatja annak tudomásulvételét.  
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke hozzáteszi, a közfoglalkoztatás a 
város szempontjából igen fontos területeket érintett, valamint a több, mint 1500 fős 
foglalkoztatás nagymértékben enyhítette a munkaerő piaci feszültségeket, hiszen a bevont 
személyek visszakerültek az aktív munkavállalók körébe, amelynek révén megélhetési 
esélyeik is javultak. Az anyag beszerzett gépekről és eszközökről is beszámol, amely szintén 
jelentős segítséget nyújtott a hatékony és megfelelő munkavégzéshez. Mindezek alapján 
egyhangúlag támogatja a bizottság a tájékoztató tudomásulvételét.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök egyetértve az elmondottakkal kéri a testületet, hogy vegye 
tudomásul a tájékoztatót. 
 
A Képviselő-testület a „Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata által 2012. évben 
szervezett közfoglalkoztatásról” című tájékoztatót tudomásul vette.  
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Obbágy Csaba alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek. 
 

31.) napirend 
Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 

 
Fürjes Pál levezető elnök véleménye szerint a mai nap nagyon komoly alkotó munkát 
végeztek. Megköszöni képviselőtársai és az anyagok elkészítésében résztvevők munkáját. 
Felhívja továbbá a képviselők figyelmét egy közérdekű levélre, amelyben  2013. április 3-ig 
szeretnék kérni az illetékességi területükhöz tartozó helyközi közlekedéssel kapcsolatos 
észrevételek eljuttatását  a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási 
Osztályára. Ezután az ülést bezárja. 
 
 
 
 
 

K.m.f. 

 
 Dr. Almási Csaba        Fürjes Pál 
        jegyző       polgármester 
 


