
Jegyzőkönyv 
 

Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án a Városháza 
tanácskozótermében megtartott testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: 
Fürjes Pál,  Boda István, Csutor László, Galanics Ferenc, Kisgergely András, Dr. Kósné Dargai 
Rita, Dr. Lengyel Elemér, Márton Ferenc, Dr. Mészáros Miklós, Obbágy Csaba, Tartó Lajos, 
Tóth Pál, Vitális István képviselők  
 
Távol van:  Dr. Bélteczki János, Turiné Orosz Margit képviselők 
 
Jelen van továbbá: 
Riz Gábor  országgyűlési képviselő 
Dr. Almási Csaba   jegyző 
Énekesné Dr. Kótka Andrea jogtanácsos 
Berki Lajos Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
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 és Szociális  Osztály vezetője 
Halász Béla  Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft.  
Hamar Tivadar Borsod Volán Személyszállítási Zrt. Ózdi Igazgatóság 

üzemvezetője 
Fodor Gábor Közterület-felügyelet vezetője 
Halász Sándor     Ózdi Távhő Kft. ügyvezető igazgatója 
Zsigmond Annamária    Ózdi Távhő Kft. gazdasági vezetője 
Kakszi Klára     ÉRV Zrt. részéről 
Prokai Béla     ÉRV Zrt. részéről 
Pap Béláné     jegyzőkönyvvezető (1-14/c. napirendig) 
Martisné Víg Zsuzsanna   jegyzőkönyvvezető (15-20. napirendig) 
 
Napirendi javaslat: 
1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./….(…) önkormányzati rendelete 

Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól 
szóló 3/2013. (II. 27.) rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

     
2.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára 

Előterjesztő: Polgármester 
 
3.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves 

teljesítéséről  
Előterjesztő: Polgármester 

 
4.) Javaslat a 2014. évi működés biztonságos finanszírozásához szükséges likvid (éven belüli) 

hitelkeret igénybevételére 
Előterjesztő: Polgármester 



 
 

 
5.) Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására  

Előterjesztő:    Polgármester 
 

6.) Javaslat szennyvízberuházáshoz kapcsolódó megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Polgármester  

 
7.) Javaslat az ÉMOP-3.1.2./D-09-2010-0008 – Ózd Béke telep és Újváros tér térségének 

megújítása projekt keretén belül – Napenergia hasznosító berendezés építése Ózd Városi 
Strandfürdő területén kivitelezési eljáráshoz kapcsolódó döntés meghozatalára  
Előterjesztő: Polgármester 

 
8.) Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. között 2013. július 1-

től 2016. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására  
Előterjesztő:    Polgármester 

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

autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2013. I.-VI. havi 
ellátásáról  
Előterjesztő:    BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója 
 

10.) Javaslat a Gazdasági Ellátó Központ Alapító Okiratának módosítására 
 Előterjesztő: Alpolgármester 
  

11.) Javaslat – átmeneti segély tárgyában – elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott 
döntés helybenhagyására 

 Előterjesztő:  Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke 
 

12.) Javaslat az Ózd, Újtelep 5/B sz. alatti 5199/A/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésére 
 Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

 
13.)  Beszámoló az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2012.07.01.-2013.06.30. üzleti évi 

tevékenységéről  
Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására 
Előterjesztő:    Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 

 
14.) Tájékoztató az Ózdi Távhő Kft. 2012. évi beszámolójának mellékletét képező Független 

Könyvvizsgálói Jelentés módosulásáról  
Előterjesztő:    Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 
 

15.) Tájékoztató az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosai 
kárenyhítésének helyzetéről 
Előterjesztő: Polgármester 

 
16.) Tájékoztató a Gazdasági Ellátó Központ szakmai és pénzügyi tevékenységéről 

Előterjesztő: Gazdasági Ellátó Központ vezetője 
 
17.) Tájékoztató az Ózdi Football Club tevékenységéről 
 Előterjesztő: Ózdi Football Club elnöke 
  



 
 

 
18.) Tájékoztató lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az 

átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 
Előterjesztő: Polgármester 

 
19.)Tájékoztató a 2013. szeptember 26-i ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről 

Összeállította: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 
 

20.)Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 
 
Fürjes Pál levezető elnök köszönti a megjelenteket. Kéri a jelenlévőket, hogy kapcsolják be a 
szavazógépet és kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat. Megállapítja, hogy Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mivel 13 képviselő jelen van. A 
napirendi pontokkal kapcsolatban a következő javaslatot teszi: 
 

- 14/a.) napirendként a „Javaslat a MaNDA közfoglalkoztatási program 
megvalósításához kapcsolódó helyiségigény elbírálására” c. előterjesztés, 

- 14/b.) napirendként a „Javaslat szavazatszámláló bizottságok összetételével kapcsolatos 
döntések meghozatalára” c. előterjesztés, 

- 14/c.) napirendként pedig a „Javaslat az ÓZDINVEST Kft. felügyelő bizottságával 
kapcsolatos döntések meghozatalára” c. előterjesztés  kerül felvételre. 

- A 20.) napirend „Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok” keretében Márton 
Ferenc két témában -  népszavazás és áramlopás - kíván hozzászólni.  

- A 11.) napirendként szereplő „Javaslat – átmeneti segély tárgyában – elsőfokú 
önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyására” c. előterjesztést, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a Képviselő-testület 
zárt ülés keretében tárgyalja. 

-  A 14/b.) napirendként szereplő  „Javaslat szavazatszámláló bizottságok összetételével 
kapcsolatos döntések meghozatalára” c. előterjesztést érintett személy kérésére szintén 
zárt ülés keretében tárgyalja a Képviselő-testület.  

-    A 7.) napirendként szereplő „Javaslat az ÉMOP-3.1.2./D-09-2010-0008 – Ózd Béke 
telep és Újváros tér térségének megújítása projekt keretén belül – Napenergia hasznosító 
berendezés építése Ózd Városi Strandfürdő területén kivitelezési eljáráshoz kapcsolódó 
döntés meghozatalára” c. előterjesztés nyílt ülésen történő tárgyalása gazdasági 
érdekeket sérthet, ezért javasolja zárt ülés keretében történő tárgyalását. 

 
Kéri, szavazzanak a 7.) napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról. 

  
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, hogy a „Javaslat az ÉMOP-
3.1.2./D-09-2010-0008 – Ózd Béke telep és Újváros tér térségének megújítása projekt 
keretén belül - Napenergia hasznosító berendezés építése Ózd Városi Strandfürdő 
területén kivitelezési eljáráshoz kapcsolódó döntés meghozatalára”  című előterjesztés 
tárgyalására  zárt ülésen kerüljön sor.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, az elhangzott módosításokkal együtt szavazzanak a napirenddel 
kapcsolatban. 
 
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el: 



 
 

l.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./….(…) önkormányzati rendelete 
Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 
3/2013. (II. 27.) rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

     
2.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára 

Előterjesztő: Polgármester 
 
3.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves 

teljesítéséről  
Előterjesztő: Polgármester 

 
4.) Javaslat a 2014. évi működés biztonságos finanszírozásához szükséges likvid (éven belüli) 

hitelkeret igénybevételére 
Előterjesztő: Polgármester 

 
5.) Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására  

Előterjesztő:    Polgármester 
 

6.) Javaslat szennyvízberuházáshoz kapcsolódó megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Polgármester  
 

7.) Javaslat az ÉMOP-3.1.2./D-09-2010-0008 – Ózd Béke telep és Újváros tér térségének 
megújítása projekt keretén belül – Napenergia hasznosító berendezés építése Ózd Városi 
Strandfürdő területén kivitelezési eljáráshoz kapcsolódó döntés meghozatalára  
Előterjesztő: Polgármester 

 
8.) Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. között 2013. július 1-

től 2016. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására  
Előterjesztő:    Polgármester 

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

autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2013. I.-VI. havi 
ellátásáról  
Előterjesztő:    BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója 
 

10.) Javaslat a Gazdasági Ellátó Központ Alapító Okiratának módosítására 
 Előterjesztő: Alpolgármester 

 
11.) Javaslat – átmeneti segély tárgyában – elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott 

döntés helybenhagyására 
 Előterjesztő:  Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke 
 

12.) Javaslat az Ózd, Újtelep 5/B sz. alatti 5199/A/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésére 
 Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
  

13.)  Beszámoló az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2012.07.01.-2013.06.30. üzleti évi 
tevékenységéről  
Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására 
Előterjesztő:    Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 



 
 

 
14.) Tájékoztató az Ózdi Távhő Kft. 2012. évi beszámolójának mellékletét képező Független 

Könyvvizsgálói Jelentés módosulásáról  
Előterjesztő:    Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 
 

14/a.)Javaslat a MaNDA közfoglalkoztatási program megvalósításához kapcsolódó 
helyiségigény elbírálására 
Előterjesztő: Alpolgármester 

 
14/b.)Javaslat szavazatszámláló bizottságok összetételével kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
Előterjesztő:  Dr. Almási Csaba jegyző, HVI vezető 

 
14/c.) Javaslat az ÓZDINVEST Kft. felügyelő bizottságával kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
Előterjesztő: Polgármester 

 
15.) Tájékoztató az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosai 

kárenyhítésének helyzetéről 
Előterjesztő: Polgármester 

 
16.) Tájékoztató a Gazdasági Ellátó Központ szakmai és pénzügyi tevékenységéről 

Előterjesztő: Gazdasági Ellátó Központ vezetője 
 
17.) Tájékoztató az Ózdi Football Club tevékenységéről 
 Előterjesztő: Ózdi Football Club elnöke 
 
18.) Tájékoztató lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az 

átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 
Előterjesztő: Polgármester 

 
19.)Tájékoztató a 2013. szeptember 26-i ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről 

Összeállította: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 
 

20.)Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 
 
Az előterjesztéseket a mellékelt CD tartalmazza. 
 

1.) 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 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, a rendelet-módosítás a  
döntéshozó személyét pontosítja, az értékbizonyítványhoz kapcsolódó értékhatárt módosítja, 
illetve a területi átsorolások miatt kellett pontosítani a mellékletekben. A bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a rendeletet. 
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke ismerteti a bizottság a 
rendelet-módosítást 3 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.  



 
 

 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak. 
 
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett megalkotja az alábbi rendeletet: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2013. (XI. 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 Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.2.6. 
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 
rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 11.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek cseréjét, elidegenítését, 

valamint ingatlan megvásárlását a Polgármesteri Hivatal – a lakások és helyiségek 
mindenkori kezelőjével, üzemeltetőjével (a továbbiakban: kezelő) együttműködve – a 
megállapított forgalmi érték alapján  
a) a Rendelet 6.§ (3) bekezdés szerinti értékhatár alatt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, 
b) a Rendelet 6.§ (3) bekezdés szerinti értékhatár felett a Képviselő-testület 
döntése alapján végzi. 

 
(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek cseréje, elidegenítése, valamint 

ingatlan megvásárlása esetén a forgalmi értéket  
a) az 1 millió forint nettó értéket meg nem haladó ingatlanok esetén adó- és 

értékbizonyítvány alapján, 
b) az 1 millió forint nettó értéket meghaladó ingatlanok esetén hivatalos ingatlanforgalmi 

szakértő által készített értékbecslés alapján kell meghatározni.” 
 

2. § 
 
A Rendelet 23.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítése, cseréje, valamint ingatlanvásárlás 
esetén a forgalmi értéket hivatalos ingatlanforgalmi szakértő által készített értékbecsléssel 
alátámasztva kell meghatározni, kivéve a 11.§ (2) bekezdés a) pontjában szabályozott esetben, 
ahol a forgalmi érték meghatározása adó- és értékbizonyítvány alapján történik.” 

 



 
 

3. § 
 
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
 
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
 
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
 

4. § 
 
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. 

 
2.) napirend 

Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára 
 
Fürjes Pál előterjesztő ismerteti, a koncepció minden évben megalkotásra kerül, kijelölik vele 
az irányvonalat, mely a költségvetés megalkotásához szükséges. A kormány célja az 
államháztartás alappilléreinek a rendbetétele,  az egészségügy, az oktatás, a pénzügy bizonyos 
kérdéseinek rendezése, az emberek életkörülményeinek javítása.  Az adósságcsökkentés 
nemcsak az önkormányzatoknak, hanem a gazdálkodó szervezeteknek is segített, a 
rezsicsökkentés pedig elsősorban a lakóknak segít jobb életkörülményt teremteni. A 
foglalkoztatás bővítése olyan pályára került, amelyre büszkék lehetnek, az államadósság az 
európai normaszint alatt van, a hitelt csökkenteni, a gazdaság mutatószámait növelni tudták, a 
foglalkoztatásban olyan szintet értek el, amely már régen nem volt. Sokan azt mondják, ez 
elsősorban a közmunkának köszönhető, igen, a közmunka az a lépcső, amelyik bevezeti a régóta 
nem dolgozó embereket a rendszeres munkába. A főbb elvek figyelembevételével alkották meg 
a költségvetés koncepcióját, melynek továbbra is alappillére, hogy a város gazdálkodását 
egyensúlyban tartsák.  A foglalkoztatottság, mint fő cél meg kell, hogy határozza a 
gazdálkodást.  A költségvetés első háromnegyed éves számai jók. A Képviselő-testület, a 
munkáját segítő hivatal osztályai és a végrehajtásban érdekelt intézmények, az önkormányzati 
cégek megértettek a célt, és e mentén dolgoztak. A koncepcióban konkrétan egy számot 
rögzítettek, a Roma Nemzeti Önkormányzatnak ahhoz, hogy meg tudja saját költségvetését 
alkotni, szükséges tudnia a támogatás mértékét. A Képviselő-testület 2014. évre a központi 
kereten kívül 2,5 M Ft támogatást biztosít a nemzetiségi önkormányzatnak, összesen tehát 4,5 
M Ft áll rendelkezésre. Úgy gondolja, azt a célt szolgálja a koncepció, hogy minden szempontot 
figyelembe véve olyan költségvetést tudjanak alkotni, ami biztosítja a város 
működőképességét.  
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke kiemeli, a két lépcsős adósság 
konszolidáció, amit a kormányzat végrehajtott, és összesen 4,6 Milliárd Ft adósság teljes 
rendezéséről van szó, nélkül nem tudtak volna érdemben koncepciót és költségvetést tervezni. 
2011-ben 827 M Ft-os hiánnyal kellett a működést megtervezni, a jövő évet akár csak az idei 
évet már 0-val tervezik, ami azon ésszerű döntések következménye, amit a jelenlegi képviselő-
testület hozott, és a gazdálkodó szervezetek munkájának eredménye. A hiány megszüntetéséhez 
mindenki munkájára szükség volt. A bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadásra javasolja a koncepciót. Ezután ismerteti a bizottság 2014. évi költségvetési 
koncepció egészére vonatkozó véleményét. 
„A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvénytervet alapján összeállított, 
Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójáról véleményünket az 
alábbiakban foglaljuk össze. 
A koncepció az elmúlt évekhez hasonló formában tekinti át a törvénytervezetben 
megfogalmazott, a Kormány 2014. évi gazdaságpolitikájának főbb vonásait, az államháztartás 
céljait és kereteit, a helyi önkormányzatok központi támogatására vonatkozó javaslatokat, az 
önkormányzat által ellátandó jogszabályok alapján előírt kötelező és nem kötelező feladatait, 
az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó fontosabb jogszabályi előírásokat, valamint az 
önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját meghatározó bevételi és kiadási 
lehetőségeket és a  2014. évi költségvetés elkészítésének elveit és feladatait. 
A nagy ellátó rendszerek (köznevelés átalakítása, járások kialakítása, egészségügy állami 
fenntartásba vétele, stb.) átalakításán túl további lényeges változás az önkormányzat 
feladatellátását már nem érintették. 



 
 
A 2014. évi központi költségvetési törvény-tervezet alapján az önkormányzat 2014. évi 
finanszírozása a 2013. évihez képest nem változik, megmaradt a feladatalapú támogatási 
rendszer, melynek 2014-ben az elmúlt év tapasztalatai alapján szükséges korrekciójára kerül 
sor. 
 Az önkormányzat feladatalapú támogatásának mértéke lényegesen nem változik. 
Ebből adódóan a 2014. évi költségevetés összeállításánál fel kell hívnunk a figyelmet a 
koncepcióban is ismertetett, az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó fontosabb 
jogszabályok alábbi előírásaira: 

- a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, 
- az önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei az önkormányzatot 

terhelik, 
- az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület felelős, 
- adósságot keletkeztető ügylet (pl. naptári éven túli működési és 10 Mft-ot meghaladó 

fejlesztési hitelfelvétel,) csak kormány hozzájárulásával lehetséges. 
 
A Bizottság egyetért azzal, hogy a költségvetés összeállításánál, a koncepcióban is 
megfogalmazott szigorú költségvetési korlátnak kell tekinteni a bevételi lehetőségeket és ehhez 
kell a kiadásokat megtervezni. 
 
A Bizottság egyetért azzal is, hogy a későbbi finanszírozási problémák – a bevételek elmaradása 
miatt szükséges előirányzat csökkentések - elkerülése érdekében a 2014. évi költségvetésben a 
reálisan várható bevételek kerüljenek megtervezésre. 
 
A központi költségvetés támogatásának várható nagysága és a közhatalmi bevételek (helyi 
adóbevételek) korlátozott mértéke miatt a Bizottság egyetért azzal, hogy a rendelkezésre álló 
források elsősorban a kötelező és a Képviselő-testület által már vállalt nem kötelező 
feladatellátás finanszírozására kerüljenek felhasználásra és a nem kötelező feladatok 
finanszírozására csak az ezt meghaladóan,  a saját bevételekből még rendelkezésre álló 
forrásokból kerüljön sor. 
 
A Bizottság támogatja, hogy a 2014. évi költségvetés tervezésekor a maximális takarékosságot, 
a működési támogatások tartós csökkentését valamennyi területen érvényesíteni kell. 
 
A Bizottság a többcélú kistérségi társulás által ellátott feladatok finanszírozásának változása 
miatt arra is felhívja a Képviselő-testület figyelmét, hogy a jogszabályi előírások alapján a 
társulás fenntartásában ellátott feladatokhoz a központi támogatást Ózd Város 
Önkormányzatának kell megigényelni és a szabályszerű felhasználásáról az önkormányzatnak 
kell gondoskodni. 
 Ebből adódik, hogy az elszámolással kapcsolatos felelősség is az önkormányzatot terheli. 
  
A fentieket és a koncepcióban is megfogalmazott 2014-re vonatkozó tervezési irányelveket is 
figyelembe véve Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepcióját és az erre 
vonatkozó határozati javaslat elfogadását támogatjuk. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság” 
 
Dr. Kósné Dargai Rita az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság titkára 
elmondja, a bizottság többségi igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a 
költségvetési koncepciót. 
 
Galanics Ferenc az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke közli, a bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 



 
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság 3 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a költségvetési koncepciót. 
 
Boda István képviselő szerint a költségvetési koncepcióra nincsenek tartalmi előírások, 
lényege a fő pénzügyi folyamatok bemutatása, a rendező elvek meghatározása. Ennek a 
költségvetési koncepció eleget tett, a kormányzati gazdaságpolitikát és az önkormányzati 
gazdálkodás feladatait mutatja be. Meghatározza a fő rendező elveket, megállapítja, hogy a 
központi finanszírozás lényegében nem változik, biztosítani kell a zavartalan feladatellátást, a 
kötelező feladatok élveznek prioritást és továbbra is takarékos gazdálkodásra van szükség. 
Néhány gondolatot fűz a pénzügyi helyzet bemutatásához. Az ÉMÁSZ részvényeket sikerült 
107 M Ft-ért eladni, ami a felhalmozási oldalt javítja. A Magyar Állam a 164 Mrd Ft adósságot 
is átvállalta, mely nagyban segíti a költségvetés megalkotását.  
A bevételeket megalapozottnak találta, a kiadások a tavalyi induló összeghez képest is 
erőteljesen visszafogottak, a kötelező feladatok zavartalan ellátására koncentrálnak. Az 
előterjesztés a tavalyi induló kiadást 7 %-kal irányozza elő csökkenteni, melyet az idei ÖNHIKI 
támogatás csökkenthet, az adósság átvállalása miatt 68,5 M Ft tőke és kamatteher szabadulhat 
fel. Pénzmaradvánnyal a kistérségi szociális vonalon 80-100 M Ft-tal számolhatnak, melyet 
máshol is felhasználhatnak. A költségvetés összeállításához javasol néhány témát. Véleménye 
szerint vizsgálni kellene a GEK 198 dolgozójának bérét, és 2014. március 1-től béremelés 
nyújtását javasolja részükre. Az út-,  híd-, járdafelújítást úgy tervezték az elmúlt időben, hogy 
azt pályázati forrásból egészítik ki,  nem tudtak pénzt fordítani erre, így ilyen jellegű felújítás 
nem történt, csak a közmunka során próbálták a lehetőséget pótolni. A szennyvízberuházás 
utáni helyreállítás költsége tovább nehezíti a helyeztet.  Véleménye szerint az önkormányzati 
étkeztetési rendszer áttekintésére is szükség van, hisz 1995-ben foglalkoztak ezzel utoljára. 
2007. óta az élelmezési norma változatlan, közben az oktatási intézmények működtetési 
szerkezete átalakult, a konyhák egy részét átalakították, de ezek kevésbé felelnek meg a mai 
kor követelményeinek. Az egész napos ellátás bevezetése, a demográfiai helyzet változása a 
konyhákat más más feladat elé állítja, a jövőben a mintamenza program és az életkor szerinti 
szakosított főzés várható bevezetése újabb gondokat vet fel, szakmai kihívást jelent. Ezzel 
kapcsolatban a témavázlatot már összeállította, felajánlja segítségét a feladat kidolgozásában.  
 
Fürjes Pál előterjesztő köszöni a véleményeket, kiegészítéseket. Boda István jól rávilágított az 
egész napos iskola esetében az étkeztetés magasabb követelményeire, ezeket a kérdéseket 
figyelembe fogják venni.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak az előterjesztésről. 
 
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
274/2013.(XI.28.) határozata 

Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyban előterjesztett javaslatot 
megvitatta és az alábbi határozatot hozza. 
 
A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés összeállításánál érvényesíti az alábbiakat: 
 

a.) Az önkormányzat  működési hitelt – az átmeneti, rövid időtávú finanszírozási 
problémák áthidalására szolgáló likviditási hitel kivételével – 2014. évben nem vesz 
fel. 



 
 

b.) A 2014. évi költségvetésben a kötelező önkormányzati feladatok prioritását 
biztosítani kell. 

c.) Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi 
fedezete a kötelező feladatellátásokhoz szükséges források maradéktalan 
biztosítását követően a saját bevételéből megteremthető.  

d.) Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati 
feladat ellátását nem veszélyeztetheti. 

e.) A felhalmozási kiadásokra tervezett előirányzatok működési kiadásra nem 
csoportosíthatók át. 

f.) Ismételten át kell tekinteni az önkormányzat feladatellátását – különös tekintettel a 
Kistérségi Többcélú Társulás intézményei által ellátott feladatokra - és a szükséges 
racionalizálásokat, módosításokat végre kell hajtani. 

g.) A költségvetési intézményeknél a nem kötelező feladatellátásra költségvetési 
támogatás csak akkor adható és kötelezettségvállalás csak abban az esetben 
vállalható, ha az előzetes kalkuláció alapján a kiadások garantáltan megtérülnek. 

h.)  A pénzbeli szociális ellátások önrészére biztosított támogatás felosztását úgy kell 
megtervezni, hogy az a szociális pénzbeli juttatások mellett fedezetet nyújtson a 
közfoglalkoztatás önerejére és a szociális alapfeladatok ellátását biztosító kistérségi 
intézmények szükséges kiegészítő támogatására is. 

i.) Folyamatos kiadással járó megbízási szerződéseket csak abban az esetben lehet 
megkötni, ha az adott feladat a költségvetési szerv keretén belül igazoltan nem 
látható el és a szükséges forrás rendelkezésre áll. 

j.) A megbízási szerződésekben minden esetben rögzíteni kell a megbízott anyagi 
felelősségét. 

k.) A Képviselő-testület 2014. évre az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
működésére, a működési kiadások biztosításának fedezetén (2.000 EFt) kívül az 
egyéb kiadások fedezetére 2.500 EFt támogatást biztosít. 

l.) A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, a Képviselő-testület által már 
jóváhagyott szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét 
biztosítani kell. 

m.) További  önerőt igénylő felújítási, beruházási projektek csak akkor indíthatók, ha 
ahhoz a saját forrás a kötelezettségvállalás időpontjában rendelkezésre áll és a 
fejlesztés rövid időn belül számításokkal alátámasztva megtérül. 

n.) A felhalmozási célú projekteket úgy kell megtervezni, hogy ahhoz kiegészítő 
támogatás igénybevételére ne kerüljön sor. 

 
A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a 2014. évi költségvetés összeállításakor a 
fentiekben meghatározottakat vegye figyelembe. 
 
Felelős: Polgármester 
             Jegyző 
Határidő: a 2014. évi költségvetés előterjesztése 

.-.-.- 
 

3.) napirend 
Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves 

teljesítéséről 
 
Fürjes Pál előterjesztő elmondja,  a költségvetés ez évi alakulása a számok tekintetében azt 
mutatja, hogy jól állnak az időarányos teljesítésben. Minden intézmény, cég megértette a 
takarékos gazdálkodás intelmét.  Kiemeli, a költségvetés végrehajtása úgy történt, hogy 



 
 
kifizetetlen számlák nincsenek, a kötelező feladatok és a tervezett feladatok is teljesültek. Ózd 
azon kevés önkormányzat közé tartozik - melyet a számlavezető OTP Bank is kiemelt -, aki 
maradéktalanul teljesíteni tudta feladatait.  Évről évre tudják csökkenteni a hiteleket, a kormány 
intézkedése alapján a kötvénykibocsátásból adódó nagy terhet le tudták nullázni.  
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke  kiemeli, minden szervezettől, 
intézménytől takarékos gazdálkodást kívánnak, ebben az önkormányzat, és ezen belül is a 
Képviselő-testület élen jár, hisz 49 %-ra teljesült az önkormányzat kiadási oldala, a képviselő-
testület kiadása pedig 61,5 %-on van. A bizottság ellenszavazat nélkül elfogadásra javasolja az 
előterjesztést.  
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke közli, a bizottság 3 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Dr. Kósné Dargai Rita az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság  titkára 
elmondja,  a bizottság többségi szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a 
költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló tájékoztatót. 
 
Galanics Ferenc az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnökei ismerteti, a bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
275/2013.(XI.28.)  határozata 

Ózd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 
háromnegyed éves teljesítéséről 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózd Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
A költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről készült tájékoztatót Ózd Város honlapján közzé 
kell tenni. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2013. november 30. 

-.-.- 
 

4.) napirend 
Javaslat a 2014. évi működés biztonságos finanszírozásához szükséges likvid (éven 

belüli) hitelkeret igénybevételére 
 
Fürjes Pál előterjesztő ismerteti, a következő évben a pályázatokat meg kell finanszírozni, 
hiszen a kifizetések elhúzódása miatt, később jön meg a támogatás lehívása, viszont a 
pályázatokat teljesíteni kell. A működés folyamatos fenntartáshoz célszerű egy éven belüli 
hitelkeretet alkotni, ami átmeneti biztosíték, fedezetéül az önkormányzat pénzügyi folyamata 



 
 
szolgál, ingatlanfedezetnek, pénzügyi letétnek nem kell rendelkezésre állni. A hitelkeretet nem 
szükséges kihasználni, de mindenekelőtt fontos a biztonságos gazdálkodás, és hogy pénzügyi 
kérdésekben nyugodtan dönteni tudjanak.  
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke hozzáfűzi, az önkormányzat 
bevételének 45 %-a saját bevétel, ezen bevételek eloszlása egyenetlen, márciusban és 
szeptemberben lehet velük számolni, a kiadási oldal viszont egyenletes, ezért van szükség erre 
a likvid hitelre. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak. 
 
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
276/2013.(XI.28.) határozata  

a 2014. évi működés biztonságos finanszírozásához szükséges likvid (éven belüli) 
hitelkeret igénybevételéről 

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

1.)  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 2014. évi működési 
kiadások biztonságos finanszírozására szolgáló 100.000 EFt összegű likvid hitelkeret 
igénybevételével. 

2.) A Képviselő-testület a likvid hitelkeret fedezeteként a saját bevételt jelöli meg. 
3.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a likvid hitelkeret 2014. január 15-től 2014. 

szeptember 30-áig kerüljön fenntartásra. 
4.) A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy Ózd Város Önkormányzata megfelel a 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10 §. (3) 
bekezdése szerinti előírásnak, azaz az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből 
származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége nem haladja meg az adott évi saját 
bevétel 50 %-át.   

5.)  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a működési kiadások 
biztonságos finanszírozására szolgáló hitelkeret-szerződések módosítását aláírja és az 
ezzel kapcsolatos kiadásokat a 2013. évi költségvetés önkormányzati hitelekkel 
kapcsolatos előirányzata terhére teljesítse. 

 
 Felelős:Polgármester 

Határidő: 2013. december 31. 
-.-.- 

 
 
Riz Gábor országgyűlési képviselő úgy gondolja, olyan napirendeken vannak túl, amelyek a 
város életét nagyban befolyásolják. A beszámolóból kitűnik, hogy a város jó gazda módjára 
gazdálkodik  a rendelkezésre álló vagyonával. A lehetőségeit igyekszik kihasználni, a város 
szépül, a polgárok látják, hogy a körülöttük lévő közterek, parkok, utcák egyre szebbek, azon 
szolgáltatások jól működnek, amelyek nélkül nem város a város. Ennek két oka van, mégpedig 
az, hogy a Képviselő-testület és a város vezetése érti, és tudja hogyan kell gazdálkodni. A másik 
ok, hogy a Kormány hathatós segítséget nyújt azzal, hogy olyan adósság terhet vet le a 
városvezetés válláról, amely a választások óta fennálló teher volt. A vezetés szabadon 
gazdálkodhat a költségvetésével, mérlegel minden forintot, hogy hová költ el, egyeztet a város 



 
 
polgáraival, hogy melyek azok a szolgáltatások, amelyeket okkal-joggal várnak el. Egyeztet az 
intézmények vezetőivel, hogyan maradhatnak működképesek, hogyan tudják feladatukat 
teljesíteni,  és így tudja összeállítani a költségvetést. Minden képviselőt arra bíztat, hogy fogadja 
el a költségvetést, amely a jövő évet a stabilitás, a kiegyensúlyozottság jegyében fogja indítani. 
Kíván a Képviselő-testületnek kitartást, az ellenzéknek olyan konstruktív együttműködést, 
amelyet az előbb hallott, buzdít arra, hogy mindenki a maga szakmai területéről ajánlja fel 
tudását, melyre nagy szüksége van a városnak.  
 
 

5.) napirend 
Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására 

 
Fürjes Pál előterjesztő ismerteti, a határozati javaslathoz az alábbi módosítást teszi. Az 
„Összefogás az Ózdi Nemzetőr Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány”-t Galanics Ferenc 
képviselő 100.000 Ft-tal, a „Bolyki Tamás Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány”-t Vitális 
István 30.000 Ft-tal kívánja támogatni. Ezzel a két támogatással egészül ki a határozati javaslat. 
  
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság egyhangúlag 
elfogadásra  javasolja a határozati javaslatot az elhangzott módosítással együtt.  
 
Riz Gábor országgyűlési képviselő távozik az ülésteremből. 
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak az elhangzott módosítással együtt a határozati 
javaslatról.  
 
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 
277/2013.(XI.28.) határozata 

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

-  Ózd-Táblai Általános Iskoláért Alapítvány     200.000 Ft-tal, 
- Alapítvány Somsály-Csépány Fejlesztéséért    100.000 Ft-tal,  
- Összefogás az Ózdi Nemzetőr Úti Óvoda 

Gyermekeiért Alapítvány      100.000 Ft-tal, 
- Bolyki Tamás Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány    30.000 Ft-tal 

 
történő támogatását. 

 
A támogatás forrása: lakóterületi céltartalék.  
 
Felelős: Pénzügyi osztályvezető 
Határidő: Támogatási megállapodás megkötését követően 

-.-.- 
 
 



 
 

 
6.) napirend 

Javaslat szennyvízberuházáshoz kapcsolódó megállapodás megkötésére 
 

Obbágy Csaba levezető elnök köszönti az ÉRV Zrt. képviselőit. 
 
Fürjes Pál előterjesztő beszámol arról, hogy ez a  régóta várt projekt újabb lépcsőhöz érkezett, 
megjelent a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési kiírás. A pályázókkal már egyeztető 
megbeszélésre is sor került, helyszíni bejáráson feltehették kérdéseiket. Reméli január-
februárban szerződéskötés várható a témában, az időjárási viszonyok miatt a munkát tavasszal 
kezdhetik, addig minden jogi és egyéb feltétel tisztázódik.  
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslatról 
 
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  
278/2013.(XI.28.) határozata 

szennyvízberuházáshoz kapcsolódó megállapodás megkötéséről 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 sz. „Szennyvízelvezetés és tisztítás 
fejlesztése Ózd városában” megnevezésű pályázat keretén belül megvalósuló beruházás 
üzemeltetésére vonatkozó megállapodást a határozat 1. melléklete szerint elfogadja. 
 
 
Felelős:  Megállapodás aláírásáért: 
    Polgármester 
Határidő: döntést követően azonnal 
 



 
 

1. melléklet a 278/2013. (XI. 28.) határozathoz 
 

Megállapodás 
 
amely létrejött egyrészről 
 
Ózd Város Önkormányzata [képviselő: Fürjes Pál polgármester, székhely: 3600 Ózd, 
Városház tér 1., Adószám: 15726487-2-05, KSH statisztikai számjel: 15726487-8411-321-05, 
Törzskönyvi azonosító szám: 726489, Bankszámla: OTP Bank Nyrt. Ózd 11734121-
15350088], (a továbbiakban: Önkormányzat) 
 
másrészről az 
 
ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt.  (képviselő: Ritter Géza 
vezérigazgató, Székhely: 3700 Kazincbarcika; Tardonai út 1. sz., Cégbíróság: Miskolci 
Törvényszék, Cégjegyzékszám: 05–10-000123; adószám: 11069186-2-05), mint Víziközmű-
szolgáltató (a továbbiakban: Víziközmű-szolgáltató) 
 
között (továbbiakban együttesen: Felek), az alábbiak szerint: 
 
A Felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló bérleti-üzemeltetési szerződés alapján Víziközmű-
szolgáltató az Ózd Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló valamennyi 
víziközművet (mind a szerződés megkötésekor tulajdonában lévő, mind a szerződés fennállása 
alatt tulajdonába kerülő), illetve rendszerfüggetlen víziközmű-elemet üzemelteti. 
Ezen szerződés alapján Víziközmű-szolgáltató jogosult a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 sz. 
projekt keretében megvalósuló víziközművek üzemeltetésére is. 
 
1.) A megállapodás tárgya: 

A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 sz. „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd 
városában” megnevezésű projekt megvalósítását követően létrejött szennyvíz közmű 
vagyon üzemeltetésén túli egyéb feladatok egyeztetése. 

 
2.) A megállapodás: 

A Víziközmű-szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP-1.2.0/2F/09- 2010-
0060 projekt támogatás felhasználásával megvalósuló üzemeltetett vagyont az 
Önkormányzat tájékoztatása alapján nyilvántartásában elkülönítetten szerepelteti, és az 
annak üzemeltetéséből származó árbevételt arányosítással külön is kimutatja (a 
támogatással megvalósuló szennyvíz-  beruházásnak a meglévő szennyvízközmű 
vagyon + a támogatás eredményeként aktivált szennyvízközmű vagyon arányának 
figyelembevételével). 
Az Önkormányzat a megvalósuló új víziközművekre vonatkozó bérleti-használati díjat 
külön számlázza ki a Víziközmű-szolgáltató által közölt adatok alapján. 
 

3.) A bérleti díj megfizetése és elszámolásának módja a hivatkozott Bérleti-üzemeltetési 
szerződés 1.11 pontja alapján történik. 

 
Felek jelen megállapodásukat, amelyben 2013. augusztus 29-én állapodtak meg, ezen okiratban 
foglalják írásba. 
Jelen megállapodásban nem rögzített egyéb kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. 
Felek a jelen megállapodást – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – a mai napon 
jóváhagyólag aláírásukkal látták el. 
 



 
 
Ózd, 2013……………………. 
 
       -------------------------------------------------  ---------------------------------------------------- 

                          Önkormányzat                           Víziközmű-szolgáltató 
                               Ózd Város Önkormányzata                                                    ÉRV Zrt. 

               Fürjes Pál polgármester                                       Ritter Géza vezérigazgató 
-.-.- 

 
Boda István képviselő távozik az ülésteremből. 
 
Fürjes Pál levezető elnök hosszabb szünetet rendel el, a városban kerül megrendezésre a 
Megyei Állásbörze, melynek megnyitóján fognak részt venni a Sportcsarnokban. Terveik 
szerint 10 óra 40 perckor folytatják az ülést.  
 
A szünet után a 7.) napirend tárgyalására zárt ülésen kerül sor, melynek anyagát külön 
jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
 

8.) napirend 
Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. között 2013. július 

1-től 2016. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására 
 
Fürjes Pál  előterjesztő kiemeli, a menetrend összeállításakor elsődlegesen a munkába járók 
igényeit vették figyelembe. Jelenleg is  a GE kérésére, a  műszakváltás miatt került sor a 
menetrend módosításra. Egy korábban nem használatos útvonalat is bevonnak a járatútvonalba. 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke megerősíti a polgármester úr által 
elmondottakat, kiemeli, rekord évet zártak abból a szempontból, hogy sok menetrend 
módosításra került sor év közben. Ez is mutatja az Önkormányzat és a Borsod Volán 
erőfeszítését annak érdekében, hogy a lehetőségekhez mérten a legoptimálisabb menetrend 
kerüljön kialakításra.  A bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak. 
 
A szavazásban 12 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
280/2013.(XI.28.) határozata 

az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. között 2013. július 1-től 
2016. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosításáról 

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

1. A Képviselő-testület az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN 
Személyszállítási Zrt. között 2013. július 1-től 2016. december 31-ig érvényben lévő 
Ózd város helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:  
A BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt.-vel egyeztetett, a határozat 1. mellékletét 
képező vonalhálózati térképet, a határozat 2. mellékletét képező menetrendi javaslatot, 
és a határozat 3. mellékletét képező díjszabást 2014. január 1-i hatállyal elfogadja és a 



 
 

személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 25. § (2) bekezdése, 
valamint a közszolgáltatási szerződés 6.1., illetve 8.1. pontjai figyelembe vételével 
hozzájárul a közszolgáltatási szerződés módosításához.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés 
módosítás aláírására. 

 
Felelős:  Polgármester 
 A szerződés előkészítésért PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 

vezetője 
Határidő: 2013. december 31.



 
 1. melléklet a 280/2013.(XI.28.) 

határozathoz 



 
 
 
 

 
 

2. melléklet a 280/2013.(XI.28.) 
határozathoz 

 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

Ózd helyi közlekedés tervezett díjai 2014. január 1-től 

I. Fejezet 
Menetjegy 

A menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra megválthatja. Annak az utasnak, aki utazásához 
más érvényes utazási igazolvánnyal nem rendelkezik, menetjegyet kell váltania. A menetjegy 
a helyi autóbuszvonal teljes hosszán érvényes. Útmegszakítás esetén a menetjegy a további 
útszakaszra érvényességét veszíti. A menetjegy használatára az jogosult, aki azzal az utazást 
megkezdte. 
Díjmentes utazásra jogosultak: 

a) a felnőtt kíséretében utazó gyermek a 6. életéve betöltéséig,  
b) a vak személy, aki vakok személyi járadékában részesül, az erről szóló igazolás 

alapján, illetve a Magyar Államkincstár által kiadott sorszámozott igazolvány 
igazolásával; vagy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének 
érvényes arcképes igazolványával rendelkezik; valamint egy fő kísérő, 

 Hallássérült személyek a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének 
érvényes igazolványával rendelkezők, plusz 1 fő kísérő, 

 Magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint a súlyosan 
fogyatékos személy Magyar Államkincstár (MÁK) igazolvány felmutatása mellett, 
plusz 1 fő kísérő, 

 65 éven felüli magyar állampolgárok (személyi igazolvánnyal), 

 az Európai Unió más tagállamának állampolgára valamint nemzetközi szerződés 
alapján a szerződés hatálya alá tartozó külföldi állampolgár, 

 hadirokkant és hadiözvegy, valamint a hadigondozási igazolványban feltüntetett 1 
fő kísérő, 

 a 75%-os vagy annál nagyobb mértékben rokkant hadirokkant családtagja, 

 a rokkantsági járadékos, ha ezt a lakóhelye szerint illetékes jegyző igazolja. 
 

3. melléklet a 280/2013.(XI.28.) határozathoz 



 
 

II. Fejezet 
Bérletigazolványok 

 

1. A bérletjegy csak a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. által kiállított, ideiglenes 
igazolvánnyal, illetve bérletkártyával együtt érvényes. A bérletjegyekre fel kell vezetni a 
bérletkártya számát. A bérletkártyát és bérletet olyan tokba kell elhelyezni, amely az ellenőrzést 
lehetővé teszi. 

 
2.  A bérletkártya elkészítéséhez szükséges: 

A bérletkártya elkészítéséhez bérletkártya igénylőlapot kell kitölteni, melyhez 1 db 3,5x4,5 cm-
es nagyságú (1 évnél nem régebbi) fényképet kell csatolni. A bérletkártya igénylés 
befogadásakor az igénylő kérésére a bérletkártya elkészültéig ideiglenes, papír 
bérletigazolványt állítunk ki. 

Dolgozói bérletkártya igénylésekor be kell mutatni a személyi igazolványt, tanuló 
bérletkártya igénylésekor az érvényes diákigazolványt. 

Nyugdíjasok esetében csak az jogosult nyugdíjas bérletkártya váltására, aki az igényléskor 
bemutatja: 

a) az “ELLÁTOTTAK UTAZÁSI UTALVÁNY”-át, nyugdíjjogosultságot igazoló 
okmányt 

b) utolsó havi nyugdíjas csekkszelvényt, vagy a “Nyugdíjas határozat”-ot 
c) rendszeres szociális segélyben részesülő esetén a polgármesteri hivatal igazolását 

Kedvezményes bérletszelvényt csak érvényesített bérletkártya vagy bérletváltó kártya 
birtokában lehet vásárolni. 

 
3.  A bérletjegyek érvényessége 

 
a) A teljesárú vonaljegy a BORSOD VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatokon 

egyszeri utazásra érvényes Ózd város közigazgatási határain belül. 
 

b) A vonalas bérlet a BORSOD VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatok közül a 
bérleten feltüntetett jelzés szerinti, illetve az 1A Autóbusz-állomás– Kórház 
vonalon közlekedő járatokon érvényes. A vonalas bérlet az érvényességi 
időtartamán belül korlátlan számú utazásra jogosít. 

 
c) Ha azonos útvonalon más vonal járatai is közlekednek, a közös vonalszakasz 

azonos megállói között más jelzéssel érvényesített vonalas bérlet is érvényes Ózd 
város közigazgatási határán belül. 

 
d) A kombinált vonalas bérlet a BORSOD VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatok 

közül a bérleten feltüntetett jelzés szerinti vonalon közlekedő járatokon, valamint 
Ózd város közigazgatási határán belül a háromoldalú Megállapodás 1. sz. 
mellékletében meghatározott regionális járatokon egyaránt érvényes. 

 



 
 

e) Az összvonalas, valamint a tanuló, nyugdíjas bérletek a BORSOD VOLÁN Zrt. 
által üzemeltetett valamennyi helyi járatra érvényesek, Ózd város közigazgatási 
határán belül. 

 
f) A kombinált összvonalas, valamint a kombinált tanuló, nyugdíjas bérletek a 

BORSOD VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi és a háromoldalú Megállapodás 1. 
sz. mellékletében meghatározott regionális járatokon egyaránt érvényes Ózd város 
közigazgatási határán belül. 

 
A bérletek érvényességi területei a következők: 

Vo-
nalas 
bérlet 
száma 

A bérlettel igénybe vehető viszonylatok 

Vonalas 
kombinált 
bérlet 
száma 

Vonalas 
kombinált 
bérlettel 
igénybe vehető 
helyközi 
vonalak 
közigazgatási 
határon belül 

4 
1A Autóbusz-állomás – Kórház 

4K 

4140-es és 
4145-ös vonal 
meghatározott 
járatai 

4 Autóbusz-állomás – Vasútállomás – Új köztemető 

7 1A Autóbusz-állomás – Kórház 

- - 
7 Autóbusz-állomás – Vasútállomás – Szenna 

8 
1A Autóbusz-állomás – Kórház 
8 Autóbusz-állomás – Uraj – Susa 
8A Autóbusz-állomás – Uraj, Szabadidő központ 

20 

1A Autóbusz-állomás – Kórház 

20K 
4186-os vonal 
meghatározott 
járatai  

2 Kórház – Ruhagyár 
2A Autóbusz-állomás – Ruhagyár 
2T Kórház – TESCO – Ruhagyár 
12 Kórház – Bibó István u. 
12A Autóbusz-állomás – Bibó István u. 
12AT Autóbusz-állomás – TESCO – Bibó István u. 
12E Autóbusz-állomás – Bolyki T. úti általános iskola 
12T Kórház – TESCO – Bibó István u. 
20 Kórház – Szentsimon 
20A Autóbusz-állomás – Szentsimon,aut.vt. 
20AT Autóbusz-állomás – TESCO – 
Szentsimon,aut.vt. 
20T Kórház – TESCO – Szentsimon,aut.vt. 
21 Autóbusz-állomás – Március 15. u. – Autóbusz-
állomás 

22 

1A Autóbusz-állomás – Kórház 

- - 

21 Autóbusz-állomás – Március 15. u. – Autóbusz-
állomás 
22 Autóbusz-állomás – Március 15. u. – Ruhagyár 

26 
1A Autóbusz-állomás – Kórház 
26 Autóbusz-állomás – Hódoscsépány – Somsály 
26A Autóbusz-állomás – Nyárjasalja út – Somsály 



 
 

33 
1A Autóbusz-állomás – Kórház 
33 Autóbusz-állomás – Center, Salakfeldolgozó 
33A Autóbusz-állomás – Center, forduló 

 

Fogalmak: 
Közigazgatási határok Ózd város helyi közlekedésében: 

o Új Köztemető 

o Szentsimon, aut.vt. 
A közigazgatási határokon túli utazás csak a regionális járatokon érvényes utazási 
feltételekkel lehetséges. 
 

4. A bérletek időbeni érvényessége, visszatérítése: 
a) a havi bérletek a hónap első napjának nulla órájától a következő hónap 5. napjának 

24.00 órájáig érvényesek. 
b) A BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. kezelési költség levonásával 

visszatéríti: 
b1) a havi bérlet árát, ha az érvényesség hónapjában 5-ig visszatérítésre 

benyújtják, 
b2) havi bérletek árának felét, ha a visszatérítést igénylő a havi bérletet az 

érvényesség hónapjában 20-ig benyújtja. 
 
A kezelési költség a visszatérítendő összeg 10%-a. 

III. Fejezet 
Viteldíjak 

 
1. Ózd városban a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjai az alábbiak: 

a) teljesárú vonaljegy 250,- Ft/db 

b) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes  
vonalas havi bérlet 4.490,- Ft/db 

c) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes 
összvonalas havi bérlet 5.790,- Ft/db 

d) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes  
kombinált vonalas havi bérlet  5.790,- Ft/db 

e) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes 
kombinált összvonalas havi bérlet 6.790,- Ft/db 

f) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes 
tanuló, nyugdíjas havi bérlet 2.190,- Ft/db 

g) a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes 
kombinált tanuló, nyugdíjas havi bérlet 2.890,- Ft/db 

 
2. Az 1. pontban meghatározott díjak az általános forgalmi adót (ÁFA) is tartalmazzák. 

 



 
 

IV. Fejezet 
Egyéb díjak 

 

1.  Kézipoggyász szállítás díja 
Az utasnak az autóbuszba bevihető kézipoggyászát a Szolgáltató díjtalanul szállítja. 
2.  Élő állat szállítás díja 
A kézipoggyász méretét meghaladó vagy nem zárt szállítóeszközben szállított kutya szállítá-
sának díja azonos a járatra érvényes menetjegy árával, melyet az autóbusz vezetőjénél kell 
megváltani. A kézipoggyász módjára, zárt szállítóeszközben szállított, a segítő kutyák 
(27/2009. /XII. 3./ SZMM rendelet) és a rendőrségi, valamint a Nemzeti Adó és Vámhivatal 
hatósági feladatok ellátását segítő kutyái díjtalanul szállíthatók. A segítő kutya kiképzettségét 
(vizsgáját) a hámján elhelyezett logóval vagy a vizsgáról kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni. 
Az utazási feltételek szerint a szállítható egyéb élő állatok szállítása szintén díjtalan. 
 
3. Pótdíjak és szabálysértési rendelkezések 
Annak az utasnak, aki a menetjegy váltását elmulasztotta, vagy aki az ellenőrzés vagy a 
leszállás alkalmával érvényes utazási igazolványát nem mutatja fel, továbbá aki utazási 
igazolványt jogtalanul használ, illetve kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, a teljes utazási 
viszonylatára érvényes menetdíjat és pótdíjat meg kell fizetnie. 

 
Az Ózd városban érvényes pótdíjak: 

1. 4.000,-Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki az utazási feltételek megsértésével 
kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz be az autóbuszba, továbbá a járművet 
beszennyezi. 

2. 8.000,-Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki a menetjegy váltását elmulasztotta, vagy utazás 
alkalmával érvényes utazási igazolványt, vonaljegyet nem tud bemutatni. A pótdíjat a 
menetdíjon felül kell megfizetni. A bérletjegyek utólagos bemutatását a BORSOD 
VOLÁN Zrt. nem fogadja el. 

3. 12.000 Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki a 1.-2. pontokban meghatározott fizetési 
kötelezettségének 8 napon belül nem tesz eleget. 

Az 1.-3. pontban meghatározott díjak az általános forgalmi adót (ÁFA) is tartalmazzák. 
 
Bérletek és utazási igazolványok utólagos bemutatására nincs lehetőség. 

 
 



 
 

 

Ózd város helyi autóbuszvonalai 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ez a melléklet 2014. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
Ózd, 2013. december ... Miskolc, 2013. december ... 
 
 
 
 
 ……….………………………..  ………………………………. 
 Ózd Város Önkormányzatának  BORSOD VOLÁN Zrt. 
 képviseletében:  képviseletében: 
 Fürjes Pál Dr. Sárközi György 
 polgármester  vezérigazgató 
 

-.-.- 
 

 
 
 

Viszonylat Útvonal 
1A Autóbusz-állomás – Kórház 
2 Kórház – Ruhagyár 
2A Autóbusz-állomás – Ruhagyár 
2T Kórház – TESCO – Ruhagyár 
4 Autóbusz-állomás – Vasútállomás – Új köztemető 
7 Autóbusz-állomás – Vasútállomás – Szenna 
8 Autóbusz-állomás – Uraj – Susa 
8A Autóbusz-állomás – Uraj, Szabadidő központ 
12 Kórház – Bibó István u. 
12A Autóbusz-állomás – Bibó István u. 
12AT Autóbusz-állomás – TESCO – Bibó István u. 
12E Autóbusz-állomás – Bolyki T. úti általános iskola 
12T Kórház – TESCO – Bibó István u. 
20 Kórház – Szentsimon 
20A Autóbusz-állomás – Szentsimon 
20AT Autóbusz-állomás – TESCO - Szentsimon 
20T Kórház – TESCO – Szentsimon 
21 Autóbusz-állomás – Március 15. u. – Autóbusz-állomás 
22 Autóbusz-állomás – Március 15. u. – Ruhagyár 
26 Autóbusz-állomás – Hódoscsépány – Somsály 
26A Autóbusz-állomás – Nyárjasalja út – Somsály 
33 Autóbusz-állomás – Center, Salakfeldolgozó 
33A Autóbusz-állomás – Center, forduló 



 
 

9.) napirend 
Beszámoló a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi közforgalmú 
autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2013. I.-VI. havi 

ellátásáról 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a beszámolót. 
 
Tóth Pál képviselő egy körülményre irányítja rá a figyelmet. Már az eseti bizottság ülésén is 
felvetette azt a hozzá érkezett lakossági észrevételt, hogy jó lenne a buszokat bekamerázni a 
díjbevételek nyomon követése érdekében. Az anyagból látja, hogy a jövőben tervezett 
intézkedések között nem szerepel, ezért javasolja megfontolásra.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök szerint előrevivő javaslat, kéri, szavazzanak a beszámolóval 
kapcsolatban.  
 
A szavazásban 12 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

281/2013.(XI.28.) határozata  
a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-
közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2013. I.-VI. havi 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 2013. I.-VI. havi ellátásáról 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő: döntést követően azonnal 

-.-.- 
 

Obbágy Csaba alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek. 
 

10.) napirend 
Javaslat a Gazdasági Ellátó Központ Alapító Okiratának módosítására 

 
Obbágy Csaba előterjesztő elmondja, az október 30-i ülésen döntöttek arról, hogy szeptember 
1-től az Erkel Ferenc Zeneiskola működtetését átveszi az önkormányzat, melyet a Gazdasági 
Ellátó Központ lát el. Ennek az átvezetése történik az alapító okiratban.  
 
Galanics Ferenc az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke közli, a bizottság a javaslatot 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak. 
 



 
 

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

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
282/2013. (XI.28) határozata 

a Gazdasági Ellátó Központ Alapító Okiratának módosításáról 
 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  fenti előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület a Gazdasági Ellátó Központ Alapító Okiratának módosító okiratát, 
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen határozat 1., 
illetve 1/a. mellékletei szerint jóváhagyja. 
 
A dokumentumok aláírására  a Polgármestert hatalmazza fel. 
 
Felelős a  törzskönyvi nyilvántartásba vétellel kapcsolatos intézkedésekért:  
               - Pénzügyi Osztály Vezetője 
Határidő:   okiratok aláírását követő 8 napon belül 
 

  



 
 

1. melléklet a 282/2013. (XI. 28.) határozathoz 
 

Alapító okiratot módosító okirat 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Ellátó Központ 2012. 
december 12. napján kiadott 202/2012. (XII.12.) számú alapító okiratát az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) 
bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja. 
 
1. Az alapító okirat 3.) pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül: 
     „Létrehozásáról rendelkező határozat: 244/KH/1995. (XI. 7.)”, helyébe az alábbi szöveg 
lép: 
 

    „3. Közfeladata:   
 

Az óvodák költségvetési tervezési, beszámoló készítési kötelezettségének összefogása, a 
bevételek és kiadások intézményenkénti elszámolása, foglalkoztatások bér és munkaügyi 
feladatainak bonyolítása, adóhatósági elszámolások megtétele. 
Ózd Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézményekben az üzemeltetés 
megszervezésével, irányításával és lebonyolításával kapcsolatos teendők teljeskörű ellátása, 
a főző és melegítő konyhák központi működtetése, valamint az érintett épületek takarításával, 
karbantartásával és a szükséges felújításával kapcsolatos szakmai, pénzügyi és gazdasági 
feladatok ellátása.” 
 
 2. Az alapító okirat 4.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

         „4. Államháztartási szakágazati besorolása:  
         Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézményeket 
         ellátó, kisegítő szolgálatai    841116” 
 
   3. Az alapító okirat 5.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
„5. Alaptevékenysége, alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
 
5.1 Alaptevékenysége: 
Az alábbi önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodási feladatainak ellátására 
vonatkozó tevékenység: 
- Ózdi Városkerti Óvodák 3600 Ózd, Mogyorósvölgy 2/A. 
- Ózdi Béke Telepi Óvodák 3600 Ózd, Újváros tér 2. 
- Városközponti Napköziotthonos Óvoda 3600 Ózd, Katona József út 7. 
- Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 3600 Ózd, Petőfi út 26-28. 
- Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 3600 Ózd, Tétény út 1. 
 
Az intézményeknél alkalmazott szakfeladatokon a kiadások, bevételek elszámolását biztosító 
tevékenység. 
 
Ózd Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézményekben az üzemeltetési, 
valamint étkeztetési tevékenység.   
 



 
 

5.2 Alaptevékenység(ek) államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása 
 
Óvodai nevelés, ellátás 851011 
A gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő 
foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magába foglaló 
óvodai nevelési tevékenységgel kapcsolatos feladatok. Az óvoda a kulturális miniszter által 
kiadott óvodai integrációs program alapján képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést 
biztosít, óvodai fejlesztő programot szervez. 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 851012 
Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 
alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzd. 
 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 851000 
Azon feladatok, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez 
kapcsolódnak, amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen az óvodai 
nevelés ellátás feladataihoz. 
 
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 851013 
Magyar nyelven folyó cigány kulturális nevelés 
 
Óvodai intézményi étkeztetés 562912 
Az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkeztetéssel 
kapcsolatos feladatok 
 
Iskolai intézményi étkeztetés 562913 
Az iskolai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkeztetéssel 
kapcsolatos feladatok  
 
Tanulók kollégiumi étkeztetése 562914 
A közoktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, diákotthoni ellátás keretében biztosított 
étkeztetéssel kapcsolatos feladatok 
 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  852011 
 (1–4. évfolyam) 
Az intézmény köznevelési törvény szerinti működtetésével kapcsolatos feladatok 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  852021  
(5–8. évfolyam) 
Az intézmény köznevelési törvény szerinti működtetésével kapcsolatos feladatok 
 
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 852031 
Az intézmény köznevelési törvény szerinti működtetésével kapcsolatos feladatok 

 
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat rendszere: 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099 
Épület karbantartással kapcsolatos feladatok. 
 



 
 

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129 
Önkormányzati rendeletben meghatározott eseti pénzellátásokkal kapcsolatos bevétlek és 
kiadások elszámolása 
 
Munkahelyi étkeztetés 562917 
A dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkeztetéssel kapcsolatos feladatok 
 
Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás 821000 
Intézmények összetett irodai adminisztrációs feladatai (pénzügyi tervezés, számlázás és 
bizonylatolás, személyi és levelezési szolgáltatások stb.)  

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Intézmény által kapott intézményfinanszírozás elszámolása 
 
Ifjúság-egészségügyi gondozás 869042 
Ifjúság-egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok ellátása 
 
Támogatási célú finanszírozási műveletek 841913 
Irányító szerv által nyújtott támogatás elszámolása 
 
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680001 
Az intézmény kezelésében lévő szolgálati lakások, bérbeadásával, üzemeltetésével kapcsolatos 
feladatok 
 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 
Az intézmény kezelésében lévő ingatlan egyes helyiségeinek harmadik személy részére történő 
bérbeadásával, valamint üzemeltetésével kapcsolatos feladatok 
 
 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441 
Határozott idejű munkaviszony keretében, napi négy órás munkaidőben történő - külön 
kormányrendelet alapján szervezett közfoglalkoztatás. 
 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatása 890442 
Határozott idejű munkaviszony keretében, napi hat-nyolc órás munkaidőben történő - külön 
kormányrendelet alapján szervezett közfoglalkoztatás. 
 
Egyéb közfoglalkoztatás 890443 
A hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás elszámolása külön kormányrendelet alapján. 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 
 
   4. Az alapító okirat 6.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

    „6.  Illetékességi, működési köre: Ózd város közigazgatási területe” 
 
5. Az alapító okirat 7.) pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül: 
 
    „Felügyeleti szerve: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete” 
 



 
 

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

      „ 9. Vezetőjének megbízási rendje: 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § alapján.” 
 
  7. Az alapító okirat 15.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
      „15. Telephelye(i): 
Karbantartó Műhely  3600 Ózd, Árpád vezér út 13. 
 
Ózdi Apáczai Csere János Általános Iskola épületei 3600 Ózd, Kőalja út 149. 
 3600 Ózd, Kőalja út 147. 
 
Ózdi Árpád Vezér Általános  Iskola és Szakiskola  épületei   3600 Ózd, Árpád vezér út 13. 
 
Bolyky Tamás Általános Iskola épületei  3600 Ózd, Bolyki Tamás út 42. 
 
Csépányi  Általános Iskola épületei  3661 Ózd, Csépányi út 117. 
  3661 Ózd, Csépányi út 133. 
 
Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola épülete  3660 Ózd, Petőfi Sándor út 18-20. 
 
Sajóvárkonyi Általános Iskola épületei  3600 Ózd, Mekcsey út 205. 
  3600 Ózd, Mekcsey István út 118. 
  3600 Ózd, Mekcsey István út 211. 
 
Újváros Téri Általános Iskola épülete  3600 Ózd, Újváros tér 1. 
  
Vasvár Úti Általános Iskola épületei  3600 Ózd, Vasvár út 37/A. 
  3600 Ózd, Vasvár út 56. 
 
Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú 
Művészeti Iskola Erkel Ferenc Tagintézményének 
épülete  3600 Ózd, Gyár út 2.” 

 
  8. Az alapító okirat 16.) pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
 
      „- 5267/A/2 hrsz. alatt nyilvántartott, 545 m2 alapterületű ingatlan (3600 Ózd, Gyár út 2.)” 
 
 9. A 2012. december 12-én kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg lép: 
 

     „Záradék: 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Gazdasági Ellátó Központ 2012.december 12. napján kelt, 202/2012. (XII.12.) 
számú egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
Az alapító okiratot Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 282/2013. (XI.28.) 
számú határozatával hagyja jóvá.” 
Ózd, 2013. november 28. 
 Fürjes Pál  
 polgármester  



 
 

2. melléklet a 282/2013. (XI. 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 
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az 
alábbi alapító okiratot adja ki: 
 
1. A költségvetési szerv neve:   Gazdasági Ellátó Központ 
    Rövidített neve:   GEK 
 
2. Székhelye:     3600 Ózd, Október 23. tér 1. 
 
3. Közfeladata:   
 

Az óvodák költségvetési tervezési, beszámoló készítési kötelezettségének összefogása, a 
bevételek és kiadások intézményenkénti elszámolása, foglalkoztatások bér és munkaügyi 
feladatainak bonyolítása, adóhatósági elszámolások megtétele.  
Ózd Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézményekben az üzemeltetés 
megszervezésével, irányításával és lebonyolításával kapcsolatos teendők teljeskörű ellátása, 
a főző és melegítő konyhák központi működtetése, valamint az érintett épületek takarításával, 
karbantartásával és a szükséges felújításával kapcsolatos szakmai, pénzügyi és gazdasági 
feladatok ellátása. 
 

4. Államháztartási szakágazati besorolása:  
         Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézményeket 
         ellátó, kisegítő szolgálatai    841116 
   
5. Alaptevékenysége, alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
 
5.1 Alaptevékenysége: 
Az alábbi önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodási feladatainak ellátására 
vonatkozó tevékenység: 
- Ózdi Városkerti Óvodák 3600 Ózd, Mogyorósvölgy 2/A. 
- Ózdi Béke Telepi Óvodák 3600 Ózd, Újváros tér 2. 
- Városközponti Napköziotthonos Óvoda 3600 Ózd, Katona József út 7. 
- Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 3600 Ózd, Petőfi út 26-28. 
- Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 3600 Ózd, Tétény út 1. 
 
Az intézményeknél alkalmazott szakfeladatokon a kiadások, bevételek elszámolását biztosító 
tevékenység. 
Ózd Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézményekben az üzemeltetési, 
valamint étkeztetési tevékenység.   
 
5.2 Alaptevékenység(ek) államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása 
 
Óvodai nevelés, ellátás 851011 
A gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő 
foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magába foglaló 



 
 

óvodai nevelési tevékenységgel kapcsolatos feladatok. Az óvoda a kulturális miniszter által 
kiadott óvodai integrációs program alapján képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést 
biztosít, óvodai fejlesztő programot szervez. 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 851012 
Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 
alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzd. 
 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 851000 
Azon feladatok, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez 
kapcsolódnak, amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen az óvodai 
nevelés ellátás feladataihoz. 
 
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 851013 
Magyar nyelven folyó cigány kulturális nevelés 
 
Óvodai intézményi étkeztetés 562912 
Az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkeztetéssel 
kapcsolatos feladatok 
 
Iskolai intézményi étkeztetés 562913 
Az iskolai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkeztetéssel 
kapcsolatos feladatok  
 
Tanulók kollégiumi étkeztetése 562914 
A közoktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, diákotthoni ellátás keretében biztosított 
étkeztetéssel kapcsolatos feladatok 
 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  852011  
(1–4. évfolyam) 
Az intézmény köznevelési törvény szerinti működtetésével kapcsolatos feladatok 
 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  852021  
(5–8. évfolyam) 
Az intézmény köznevelési törvény szerinti működtetésével kapcsolatos feladatok 
 
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 852031 
Az intézmény köznevelési törvény szerinti működtetésével kapcsolatos feladatok 

 
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat rendszere: 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099 
Épület karbantartással kapcsolatos feladatok. 
 
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129 
Önkormányzati rendeletben meghatározott eseti pénzellátásokkal kapcsolatos bevétlek és 
kiadások elszámolása 
 



 
 

Munkahelyi étkeztetés 562917 
A dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkeztetéssel kapcsolatos feladatok 
 
Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás 821000 
Intézmények összetett irodai adminisztrációs feladatai (pénzügyi tervezés, számlázás és 
bizonylatolás, személyi és levelezési szolgáltatások stb.)  

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Intézmény által kapott intézményfinanszírozás elszámolása 
 
Ifjúság-egészségügyi gondozás 869042 
Ifjúság-egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok ellátása 
 
Támogatási célú finanszírozási műveletek 841913 
Irányító szerv által nyújtott támogatás elszámolása 
 
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680001 
Az intézmény kezelésében lévő szolgálati lakások, bérbeadásával, üzemeltetésével kapcsolatos 
feladatok 
 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 
Az intézmény kezelésében lévő ingatlan egyes helyiségeinek harmadik személy részére történő 
bérbeadásával, valamint üzemeltetésével kapcsolatos feladatok 
 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441 
Határozott idejű munkaviszony keretében, napi négy órás munkaidőben történő - külön 
kormányrendelet alapján szervezett közfoglalkoztatás. 
 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatása 890442 
Határozott idejű munkaviszony keretében, napi hat-nyolc órás munkaidőben történő - külön 
kormányrendelet alapján szervezett közfoglalkoztatás. 
 
Egyéb közfoglalkoztatás 890443 
A hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás elszámolása külön kormányrendelet alapján. 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.  
 
6.  Illetékességi, működési köre: Ózd város közigazgatási területe  
 
7. Irányító szerv neve, székhelye:  Ózd Város Önkormányzatának 
  Képviselő-testülete 
          3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
8. Gazdálkodási besorolása: 
    Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
9. Vezetőjének megbízási rendje: 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § alapján.  
 
10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 



 
 

 
Az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. Egyéb esetekben a  
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 
IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
11. Jogi személyiségű szervezeti egysége: nincs 
 
12. Alapító, illetve fenntartó neve és címe: Ózd Város Önkormányzata 
  3600 Ózd, Városház tér 1. 
13. Nemzetiségi  és más feladatai: - 
 
14. Tagintézményei:        - 
 
15. Telephelye(i):  

Karbantartó Műhely 3600 Ózd, Árpád vezér út 13. 
 
Ózdi Apáczai Csere János Általános Iskola épületei 3600 Ózd, Kőalja út 149. 
 3600 Ózd, Kőalja út 147. 
Ózdi Árpád Vezér Általános  Iskola és Szakiskola  épületei 3600 Ózd, Árpád vezér út 
13. 
 
Bolyky Tamás Általános Iskola épületei  3600 Ózd, Bolyki Tamás út 42. 
 
Csépányi  Általános Iskola épületei  3661 Ózd, Csépányi út 117. 
  3661 Ózd, Csépányi út 133. 
 
Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola épülete  3660 Ózd, Petőfi Sándor út 18-20. 
 
Sajóvárkonyi Általános Iskola épületei  3600 Ózd, Mekcsey út 205. 
  3600 Ózd, Mekcsey István út 118. 
  3600 Ózd, Mekcsey István út 211. 
 
Újváros Téri Általános Iskola épülete  3600 Ózd, Újváros tér 1. 
  
Vasvár Úti Általános Iskola épületei  3600 Ózd, Vasvár út 37/A. 
  3600 Ózd, Vasvár út 56. 
Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú 
Művészeti Iskola Erkel Ferenc Tagintézményének 
épülete  3600 Ózd, Gyár út 2. 
 
16. A feladatellátást szolgáló vagyon: 
 
- Az Árpád vezér út 13. sz. alatt lévő Ózd Város Önkormányzata tulajdonában álló 8110. hrsz.-
ú, 807 m2 alapterületű ingatlan. Az épület bruttó értéke: 4.837.534 Ft. 
- 3257 hrsz. alatt nyilvántartott, 5550 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található oktatási 
épületekkel, tornaszobával, közösségi házzal, sport és egyéb udvarral (3600 Ózd, Kőalja út 149. 
szám). 
- 3270 hrsz. alatt nyilvántartott 803 m2 alapterületű ingatlan a rajta található oktatási épülettel, 
melegítő konyhával, technika teremmel  és játszó udvarral (3600 Ózd, Kőalja út 147. szám). 



 
 

- 8110/A hrsz. 3415 m2 alapterületű ingatlanon található, az általános iskola által használt 
oktatási épület, tornaterem, sport- és egyéb udvar, ebédlő (Ózd, Árpád vezér út 13.). 
- Az Ózd, Árpád vezér út 13. sz. alatt lévő, 8110/A  hrsz. ingatlanon elhelyezkedő, 730,78 m2 
alapterületű Fejlesztő Központ helyiségei. 
 - 8696/1 hrsz.  9247 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található oktatási épületekkel, 
tornateremmel, ebédlővel, konyhával berendezéseikkel.  (3600 Ózd, Bolyki Tamás út 42.) 
- 19087 hrsz. alatt nyilvántartott 5223 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található 2 iskolai 
épülettel, melegítő konyhával, számítástechnikai teremmel, sport- és egyéb udvarral (3661 Ózd, 
Csépányi út 117. szám).  
- 19042 hrsz. alatt nyilvántartott 820 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található kultúrház 
épületével, benne található könyvtár és technika teremmel (3661 Ózd, Csépányi út 133. szám). 
- 1186 és 1270 hrsz. alatt nyilvántartott, 10849 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található oktatási 
épületekkel, iskolával, tornateremmel, melegítő konyhával, ebédlővel, technikai épülettel (3600 
Ózd, Petőfi Sándor út 18-20. szám). 
- 4288, 4289/1 és 4290/2 hrsz. alatt nyilvántartott 10141 m2 alapterületű ingatlan a rajta 
található oktatási épülettel, tornateremmel, könyvtárral, sport- és egyéb udvarral, ebédlővel 
garázsokkal, műhelyekkel (3600 Ózd, Mekcsey István út 205. szám). 
- 3563 hrsz. alatt nyilvántartott 1335 m2 alapterületű ingatlan a rajta található kultúrházzal és 
udvarral (3600 Ózd, Mekcsey út 118. szám). 

- 4287 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (3600 Ózd, Mekcsey István út 211.)  
  (A Római Katolikus Egyház tulajdonában áll.) 

- 8414/56 hrsz. alatt nyilvántartott, 12983 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található oktatási 
épülettel, tornateremmel és berendezésekkel, a hozzá tartozó sport- és játszó udvarral (3600 
Ózd, Újváros tér 1. szám). 
- 7714/5 hrsz. alatt nyilvántartott, 10545 m2 alapterületű ingatlan,   a rajta található oktatási 
épületekkel, tornateremmel, sport- és egyéb udvarral.   (3600 Ózd, Vasvár út 37/A. szám). 
- 7344 hrsz. alatt nyilvántartott, 751 m2 alapterületű ingatlan (3600 Ózd, Vasvár út 56. szám). 
- 5267/A/2 hrsz. alatt nyilvántartott, 545 m2 alapterületű ingatlan (3600 Ózd, Gyár út 2.) 

 
Ingóságok, eszközök az intézmény általános vagyonleltára szerint. 
 
17. Vagyon feletti rendelkezési jog: 
 
Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlanvagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni. 
A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályairól 
szóló rendeletek az irányadók. 
 
Záradék: 
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Gazdasági Ellátó Központ 2012.december 12. napján kelt, 202/2012. (XII.12.) 
számú egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
Az alapító okiratot Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 282/2013. (XI.28.) 
számú határozatával hagyja jóvá. 
 
2013. november 28. 
              Fürjes Pál 
           polgármester 

-.-.- 



 
 

A Képviselő-testület a 11.) napirendet zárt ülés keretében tárgyalja, melyről külön jegyzőkönyv 
készül. 
 

12.) napirend 
Javaslat az Ózd, Újtelep 5/B sz. alatti 5199/A/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésére 

 
Vitális István előterjesztő ismerteti, az ingatlan tulajdonjoga - egy téves 1988-as bejegyzés 
miatt - rendezésre került, így nincs akadálya az értékesítésnek. Mint a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság elnöke elmondja, a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslat 
„A” változatát.   
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslat „A” változatával 
kapcsolatban.  
 
A szavazásban 12 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
284/2013. (XI.28.) határozata 

 az Ózd, Újtelep 5/B. sz. alatti 5199/A/3  hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület az Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, természetben Ózd, 
Új telep 5/B. szám alatt nyilvántartott, ózdi belterületi 5199/A/3 hrsz-ú lakást értékesíti 80.000,-
Ft, azaz Nyolcvanezer forint vételáron Kiss Ákos Ózd, Fráter György út 23. szám alatti lakos 
részére az alábbi feltételekkel: 

a) A vevő az ingatlan vételárát egy összegben az adásvételi szerződés aláírásával 
egyidejűleg köteles megfizetni az Önkormányzat részére. 

b) A vétellel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 
c) Az adásvételi szerződést legkésőbb 2013. december 31. napjáig meg kell kötni. 

Az Önkormányzat ezen időpontig tartja fenn ajánlatát. 
 
Felelős:  az adásvételi szerződés előkészítéséért: Jogtanácsos 

 az adásvételi szerződés aláírásáért: Polgármester 
 

Határidő: döntést követően azonnal 
-.-.- 

 
13.) napirend 

Beszámoló az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2012.07.01.-2013.06.30. üzleti évi 
tevékenységéről 

Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás 
jóváhagyására 

 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, 37 M Ft adózott 
eredménnyel, és 1.431 Milliárd Ft mérleg főösszeggel lett benyújtva a beszámoló, melyből 
látható, hogy meghaladja az üzleti tervben foglaltakat, pozitív eredmény. A bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót.  



 
 

 
Obbágy Csaba a Felügyelő Bizottság elnöke közli, a bizottság november 7-i ülésen egyhangú 
döntéssel javasolja  az előterjesztés elfogadását.  
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak.  
 
A szavazásban 12 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
285/2013.(XI.28.) határozata 

az Ózdi Távhő Kft. 2012.07.01-2013.06.30. üzleti évi tevékenységéről készült  
beszámoló jóváhagyásáról, 

 
a mérleg megállapításáról, az eredmény-kimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyásáról  

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

1. A Képviselő-testület az Ózdi Távhő Kft. 2012.07.01-2013.06.30. üzleti évi 
beszámolóját 

1.431.734 EFt mérleg főösszeggel, 
                 37.341 EFt adózott eredménnyel, 
jóváhagyja. 

 
2. A Képviselő-testület a 37.341 EFt mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba 

helyezésével egyetért.  
Felelős: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 
Határidő: döntést követően azonnal 

 
3. A Képviselő-testület felhívja az ügyvezető igazgató figyelmét, hogy a 

mérlegbeszámolót a hatályos jogszabályoknak megfelelően 2013. november 30-ig a 
Céginformációs Szolgálathoz nyújtsa be. 
Felelős: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 
Határidő: 2013. november 30. 

-.-.- 
 

14.) napirend 
Tájékoztató az Ózdi Távhő Kft. 2012. évi beszámolójának mellékletét képező Független 

Könyvvizsgálói Jelentés módosulásáról 
 
Fürjes Pál levezető elnök elmondja, a beszámolóban az üzleti év nem a naptári évhez igazodik, 
ezért van szükség bizonyos korrekcióra.  
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti,  a tájékoztatóban foglaltakat 
a bizottság tudomásul vette.  
 
A Képviselő-testület az „Ózdi Távhő Kft. 2012. évi beszámolójának mellékletét képező 
Független Könyvvizsgáló Jelentés módosulásáról” készült tájékoztatót tudomásul vette. 



 
 

 
14/a.) napirend 

Javaslat a MaNDA közfoglalkoztatási program megvalósításához kapcsolódó 
helyiségigény elbírálására 

 
Obbágy Csaba előterjesztő ismerteti, 2011. decemberében indult program folytatásáról van 
szó. Mint ismert, novemberben beindult a digitális közfoglalkoztatás, három helyszínen folyik 
a munka, az Olvasóban, a Múzeumban és a Városi Könyvtárban. A túljelentkezésből is látszik, 
hogy nagy az igény, ezért Országgyűlési képviselő úr segítségével elérték, hogy újabb 50 fő 
beléptetéséről beszélhetnek december folyamán. Ahhoz, hogy megfelelő körülmények között 
tudják őket foglalkoztatni, szükséges, hogy a Vasvár út 19. 1/3 szám alatti helyiségcsoportot 
felújítsák, rendbe tegyék, a munkálatok folyamatban vannak, így az 50 ember minél előbb 
munkába állhat, áprilisig megoldott a foglalkoztatásuk. A helyiséget ingyenes használatba 
adják az ÓMI részére, a felmerülő ÁFA fizetését a költségvetésből vállalják. A rezsiköltségeket, 
valamint karbantartási költségeket az üzemeltető ÓZDINVEST Kft. vállalta. 
 
Fürjes Pál polgármester elmondja, a mai napon  a MaNDA főigazgatója  Ózdra látogat, és 
képzést, eligazítást tart a második ütemben munkába állók számára. Ez alkalom lesz arra is, 
hogy a másik két projektről is szót váltsanak, a kulturális GPS  tervegyeztetése is ma történik 
meg. Örvendetes, hogy egy újabb lépéssel közelebb kerülnek a megvalósításhoz.  
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke közli, a bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A szavazásban 12 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

286/2013. (XI.28.) határozata 
a MaNDA közfoglalkoztatási program megvalósításához kapcsolódó helyiségigény 

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

1. A Képviselő-testület az Ózdi Művelődési Intézmények (3600 Ózd, Gyár út 4.) részére 
pályázati eljárás lefolytatása és óvadékfizetési kötelezettség nélkül, 2013. december 01-
től 2014. április 30-ig tartó időtartamra, ingyenes használattal biztosítja az Ózd, Vasvár 
út 19. 1/3. sz. alatti 444 m2 alapterületű helyiséget azzal, hogy az ingatlan bérbeadásával 
kapcsolatban felmerülő rezsiköltségeket, valamint karbantartási költségeket az 
üzemeltető ÓZDINVEST Kft. vállalta és fogja megfizetni.  
Felkéri az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetőjét, hogy a bérleti szerződést a határozatnak 
megfelelően kösse meg.  
Felelős: a bérleti szerződés megkötéséért, valamint a rezsiköltségek és a karbantartási 
költségek megfizetéséért: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
Határidő: a bérleti szerződés megkötésére: 2013. december 1. 
  a rezsiköltségek és a karbantartási költségek megfizetésére: folyamatos 

 



 
 

2. A kedvezményes bérbeadás miatt felmerült Áfa 2013. december hóban 89.910,- Ft, 
2014. január 1-től április 30-ig 359.640,- Ft, melynek finanszírozása a 2013. évben a 
városi költségvetés ingatlanok tulajdonjogával, ingatlan-nyilvántartásával, 
hasznosításával kapcsolatos keret terhére történik. 
 
Felelős: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
  PH. Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: 2014. május 31. 

-.-.- 
 
A Képviselő-testület a 14/b.) napirendet zárt ülés keretében tárgyalja, melyről külön 
jegyzőkönyv készült. (Dr. Mészáros Miklós képviselő távozott az ülésről.) 

 
Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Obbágy Csaba alpolgármesternek. 
 

14/c.) napirend 
Javaslat az ÓZDINVEST Kft. felügyelő bizottságával kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
 

Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és mindkét határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke közli, a bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést. Kisgergely András érintettsége folytán az első határozati javaslat 
szavazásakor nem vett részt, így 3 igen szavazattal, míg a második határozati javaslatot 3 igen 
szavazattal 1 tartózkodás mellett javasolják elfogadásra. 
 
Kisgergely András képviselő bejelenti személyes érintettségét, nem kíván részt venni a 
szavazásában. Érdekesnek tartja az egyes előterjesztések elkészültét, ugyanis vannak olyan 
előterjesztések, amelyek  időben elkészülnek, de vannak olyan előterjesztések is, amelyek csak 
a bizottsági ülésekre készülnek el, vagy egyes esetekben, valószínűleg taktikai okból  csak a 
bizottsági ülések előtt kerülnek kiosztásra, hogy minél kevesebb idő legyen rá felkészülni. Ez 
utóbbi történt a mostani előterjesztéssel kapcsolatban is, mert mint az Ügyrendi, Igazgatási és 
Rendészeti Bizottsági titkára, csak az ülés előtt szembesült az előterjesztéssel, ami ráadásul a 
személyét is érintette. Ózdon eddig egyetlen olyan önkormányzati cég volt, melynek a felügyelő 
bizottságában ellenzéki képviselő is helyet foglalt.  A képviselők eddigi tevékenysége alapján 
mindenki meg tudja állapítani, hogy ki is számít ellenzéki képviselőnek. Eddig legalább, igaz 
csak ez év tavaszától, de volt egy olyan cég, ahol az ellenzéki kontroll meg tudott valósulni. Ezt 
a tagságot vonja vissza a FIDESZ a mai napon. Nem az a legfőbb gond - ellentétben azzal, 
amikor beválasztották a felügyelő bizottságba, megbeszélést kezdeményeztek vele -,  hogy 
most a visszavonásról így kellett értesülnie, hanem súlyosabb gondnak tartja, hogy az 
önkormányzatiság 23 éve óta először fordul elő az, hogy sem a bizottságok külső tagjaként, 
sem pedig az önkormányzati cégek felügyelő bizottságában nincs egyetlen delegált sem az 
ellenzék részéről. Az elmúlt években a FIDESZ az összes delegáltat megfosztotta tisztségétől, 
és a saját embereit ültette a helyükre. Ez még akkor sem fordult elő, amikor Ózdon az MSZMP 
volt hatalmon, hisz az ellenzékben lévő FIDESZ-KDNP tagjai delegáltak voltak a 
bizottságokban és a felügyelő bizottságokban.  Nem érte váratlanul a dolog, hisz ő és Márton 
Ferenc képviselő következetes  ellenzéki munkája,  kiállása vezetett arra, hogy büntetni akarják, 
még ha ilyen kicsinyes módon is. Amikor a posztot felajánlották, akkor is hangzotta, hogy ő 
ezután sem fog olyat megszavazni, ami ellentétes a lelkiismeretével, és a város érdekével. 



 
 

Ezután jött a cigánysátor ügy, ami szerinte okozója ennek a döntésnek. Ezzel kapcsolatban 
felhívja a figyelmet a december 8-i népszavazásra, mivel a városvezetés mélyen hallgat erről. 
A visszahívás megerősíti abban, hogy a munkáját tisztességesen végzi, nem 
megvesztegethetően, és ez a jövőben is így marad. 
 
Fürjes Pál előterjesztő szerint ugyan nem tartozik a témához, de az ellenzék és nem ellenzék 
kérdésében bizonytalan, hisz a ciklus kezdetén két képviselőtársa a Jobbik listájáról jutott be, 
melyről most nincs meggyőződve, hogy érvényes, nem tudja, milyen szervezetet képviselnek. 
A felügyelő bizottságban tagsági minőségében szavazati joggal rendelkezett Kisgergely 
András, de mint képviselő az önkormányzati tulajdonú cégek felügyelő bizottsági ülésein, a 
bizottsági üléseken tanácskozási joggal továbbra is részt vehet. Visszautasítja azt a kijelentését, 
hogy a népszavazásról mélyen hallgat a városvezetés, azt a maguk higgadt, megfontolt és a 
törvényeknek megfelelő lépések megtartásával végzik, és jellemző, hogy képviselő-társa már 
megint „cigányozott”. 
 
Kisgergely András képviselő nem érti mire gondolt Polgármester úr, amikor az érvényességről 
beszélt, a mandátum érvényességére, vagy az ellenzékiségre gondolt, ha a mandátumra gondolt 
tegyen törvényességi lépést, ha az ellenzékiségre, akkor pedig jobb, ha elgondolkozik azon, 
hogy ki milyen munkát végez. A felügyelő bizottsági munkával kapcsolatban megjegyzi, nem 
tudja már hányszor kérte, testületi ülésen már legalább háromszor, mivel részt vehet az FB 
üléseken, a bizottsági üléseken, közte  a Közbeszerzési Bíráló Bizottság ülésén is, kapjon 
meghívót a napirendekkel,  ezt az elmúlt években talán ha kétszer kapta meg. Hogy vegyen 
részt az üléseken, ha nem tudja, mikor vannak azok? A cigány sátorral és a népszavazással 
kapcsolatban megjegyzi, a projektet  mindenki így ismeri Ózdon,  neki szíve joga hogyan 
nevezi.  Ózd város honlapján egy ilyen fontos dologról, mint a népszavazás az állampolgár nem 
tud egyértelműen tájékozódni, még aki konkrétan keresi sem találja meg, csak az alapvető 
információkat és az is, több helyre van feltéve.  
 
Obbágy Csaba levezető elnök szerint ez a kioktató hang eddig nem volt jellemző képviselő-
társa hozzászólásaira. Lehet, hogy ez az oka annak, hogy az FB-ben váltani kell, építő jellegű 
javaslatot az indulatos kritikán kívül nem sokat hallottak eddig.  
Kéri, szavazzanak az első határozati javaslatról, melyhez Kisgergely András bejelentette 
személyes érintettségét és azt, hogy nem kíván részt venni a szavazásban. 
 
A szavazásban 10 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 9 igen, 1 nem 
szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
289/2013. (XI.28.) határozata  

az ÓZDINVEST Kft. felügyelő bizottságával  
kapcsolatos döntések meghozataláról 

(tag visszahívása 
 
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: Kisgergely Andrást (anyja 



 
 

neve: Juhász Erzsébet; lakcím: 3600 Ózd, Damjanich út 18.) 2013. november 30-i hatállyal 
visszahívja. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Döntést követően azonnal 
 
2.) A határozat 1.) pontjában 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. 

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

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

-.-.- 
 

Obbágy Csaba levezető elnök kérdezi Tartó Lajost vállalja-e a jelölést. 
 
Márton Ferenc képviselő elhagyja az üléstermet. 
 
Tartó Lajos képviselő elfogadja a felügyelő bizottsági tagságot, bejelenti személyes 
érintettségét és a szavazásban nem kíván részt venni. 
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak a második határozati javaslatról. 
 
A szavazásban 8 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
290/2013. (XI.28.) határozata  

az ÓZDINVEST Kft. felügyelő bizottságával  
kapcsolatos döntések meghozataláról 

(új tag megválasztása) 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi döntést hozta: 
 
 1.) A Képviselő Testület az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága tagjává választja: 
 

Tartó Lajos-t (anyja neve: Sólyom Jolán, lakcím: 3621 Ózd, Susa út 14.) 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Döntést követően azonnal 
 
2.) A Felügyelő Bizottság tag megbízásának időtartama 2013. december 1-től 2015. május 31-

ig terjedő határozott időre szól, díjazása 29.000,- Ft/hónap, ami megfelel a többi Felügyelő 
Bizottsági tag díjazásának. 

 



 
 

3.) A határozat 1.) pontjában 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. 

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

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

-.-.- 
 
 

15.) napirend 
Tájékoztató az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosai 

kárenyhítésének helyzetéről 
 

 
Fürjes Pál polgármester fontosnak tartja elmondani, hogy a várost és annak környékét már 
régóta érintő probléma megoldásának újabb lépését tartalmazza a tájékoztató, hiszen a tavalyi 
évben elkezdődött ennek a problémakörnek a felélesztése.  Hozzáteszi, a 2002. január 15-e előtt 
benyújtott károsultsági kérelem alapján az ingatlanok A,B,C,D,E kategóriába kerültek 
besorolásra. Sajnos az említett vizsgálatok már elavultak, ami miatt szükségessé vált – a 
rendelkezésre álló BM keretből – újabb vizsgálatok elvégzése, felfrissítése. Az ingatlanok 
állapotának felmérését az ÉMI Kht. időközben már el is végezte, így sikerült reális képet kapni 
a jelenlegi helyzetről, amellyel a kárenyhítési folyamat felgyorsítása volt a cél. Megjegyzi, itt 
nem kifejezetten az E kategóriás, tehát lakhatatlan, bontásra ítélt ingatlanok kárenyhítéséről van 
szó, hanem a lakhatást biztosító felújításokról is. Az anyagból kiemeli Riz Gábor országgyűlési 
képviselő szerepét, akinek kezdeményezésére a probléma megoldásában a BM és az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is partner, melynek eredményeként a jövő évben folytatódik 
a kárenyhítés. 
 
Márton Ferenc önkormányzati képviselő visszaérkezik a helyiségbe 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke tájékoztatásul közli, a tájékoztatóban 
leírt program 2002. évben indult, amelyet – sajnálatos módon – az akkori szocialista 
kormányzás hatályon kívül helyezett és teljesen másik pályára állított, ami azóta teljesen leállt. 
A mostani előterjesztésnek nem titkolt célja tájékoztatni azt a mintegy 300 családot, akik 2002. 
január 15. előtt,  valamint azt a további 300 családot, akik 2002. január 15.-e után nyújtották be 
igényüket a kárenyhítésre vonatkozóan arról, hogy országgyűlési képviselőnek, valamint a 
munkában részt vevő hatóságoknak feltett szándéka a kormányzatnál a rövid határidőn belüli 
megoldás kezdeményezése. A cél annak az elérése, hogy ne csak a jelenleg E kategóriába 
tartozók részesüljenek azonnali kártérítésben, hanem a közeljövőben a D kategóriások is. 
További célja országgyűlési képviselő úrnak és polgármester úrnak az érintett szervekkel 
együtt, hogy az említett kategóriákon kívül a B és C kategóriás ingatlanok számára is történjen 
kárenyhítés, amellyel egy évtizedes problémát sikerülhetne rendezni. A bizottság mindezek 
ismeretében tárgyalta meg a tájékoztatót, melyet tudomásul vett. 
  



 
 

Obbágy Csaba levezető elnök kéri a testületet, vegye tudomásul a tájékoztatót. 
 
A Képviselő-testület a „Tájékoztató az ózdi martinsalak felhasználásával készült 
lakóépületek tulajdonosai kárenyhítésének helyzetéről” című tájékoztatót tudomásul 
vette.  

-.-.- 
 

Obbágy Csaba alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek. 
 

-.-.- 
 

16.) napirend 
Tájékoztató a Gazdasági Ellátó Központ szakmai és pénzügyi tevékenységéről 

 
Fürjes Pál levezető elnök köszönti a Gazdasági Ellátó Központ intézményvezetőjét, aki nem 
kíván az anyaggal kapcsolatban a szóbeli kiegészítés lehetőségével élni. 
 
Obbágy Csaba alpolgármester hozzászólásában előadja, részt vett a szakbizottság ülésén ahol 
szintén elmondta, hogy köszönetét fejezi ki az intézménynek, hiszen az a rendszerszintű, nagy 
átalakítás, ami megtörtént a köznevelés területén úgy ment végbe Ózd városában, hogy abból a 
gyermekek, diákok, szülők szinte semmit nem érzékeltek. A tájékoztató tartalmazza, hogy a 
GEK 8 általános iskolát és 5 önállóan működő óvodát működtet úgy, hogy a feladatellátás 
egyáltalán nem csorbult az elmúlt időszakban, hiszen mindig fizetőképes maradt és késedelmes 
teljesítés miatt kamatfizetésre sem került sor. Az anyag szól az intézményi alapítványok 
segítéséről is, amely szinte minden intézményben működik, és amelyeket az önkormányzat is 
rendszeresen támogat. Említésre méltónak tartja a 10 főzőkonyhát, ahol napi 3500 adat ételt 
főznek, és ami az Ózdinvest Kft.-től vásárolt 657 adaggal kiegészítve 4157 adag/nap főzést és 
kitálalást jelent. Hozzáteszi, ez is zavartalanul folyik a városban. Fontos továbbá az is, 15 M 
Ft-ot költöttek felújításokra, karbantartásokra, valamint fél millió forint értékben konyhai 
robotgép is beszerzésre került az egyik intézményben. Sajnos az intézményekben előforduló 
csőtörés nem csoda, hiszen 30 épületről van szó, amelyeknek az átlagéletkora meghaladja a 62 
évet, nem beszélve a sajóvárkonyi iskoláról, ahol ez az életkor közel 200 év. Az ilyen jellegű 
problémák elkerülésére azonban az elmúlt évben intézkedési terv készült, valamint a GEK is 
rendelkezik egy 3 éves felújítási tervvel. Elmondja továbbá, ebben az évben START  munka 
keretében 42 fő foglalkoztatására került sor, akik 10 M Ft értékben értékteremtő munkát 
végeztek. Kerítést festettek, vizes blokkokat javítottak, festettek, parketta burkolatot javítottak, 
öltöző szekrényeket készítettek. Megemlíti továbbá országgyűlési képviselő úrnak a 
közbenjárását, amely által 12 ezer csomag tészta került az intézmények konyhájára, valamint a 
Borlovag Rend is fél millió forint értékben munka- és védőruhákkal járult hozzá a működéshez. 
Mindezek alapján példásnak ítéli meg az intézmény munkáját, de példaértékű az 
együttműködés az önkormányzattal, intézményekkel, illetve a tankerülettel is. 
  
Galanics Ferenc az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke megköszöni alpolgármester 
úr tartalmas kiegészítését, majd tájékoztat, hogy a bizottság ennek ismeretében tárgyalta meg 
az anyagot, amelyet tudomásul vett. 
 



 
 

Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke lényegesnek tartja, hogy az 
intézmények megértsék a feléjük áramló üzenetek fontosságát. A GEK-re ez maximálisan 
elmondható, hiszen jól átgondolt, szervezett gazdálkodás mellett törekedtek a legmagasabb 
színvonal elérésére is. Úgy gondolja, az új intézmény beváltotta a hozzá fűzött reményeket, de 
vannak még kihívások. Kívánja, a továbbiakban is ilyen sikeresen tudja az intézmény a 
feladatait ellátni. Majd közli, a bizottság mindezek alapján tárgyalta meg az anyagot, amelyet 
tudomásul vett.  
 
Fürjes Pál levezető elnök előadja, a költségvetés számaiban is jól látható, hogy az intézmény 
milyen nagy területen gazdálkodik, hiszen óvodák, iskolák működési feladatait látja el. Majd 
átadja a szót Dr. Kósné Dargai Ritának, az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi 
Bizottság titkárának. 
 
Dr. Kósné Dargai Rita az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság titkára 
gratulál a vezetőnek a tartalmas, mindenre kiterjedő tájékoztató elkészítéséhez, munkájukhoz 
pedig további erőt, egészséget kíván. Tájékoztatásul elmondja, minden év karácsony 
időszakában a városban élő, kijelölt nagycsaládosokat egy műsor keretén belül 
megajándékozták. Az idei évben azonban úgy döntöttek - mivel sok esetben előfordult, hogy a 
kiválasztott családok viselkedése, előzetes életformája nem tette őket jogosulttá az ajándékra – 
hogy az erre szánt összeget a bölcsődék, óvodák fogják megkapni, amelyet polgármester úr, 
illetve alpolgármester úr személyesen fog átadni. 
 
Fürjes Pál levezető elnök szerint ennek azért van nagy jelentősége, mert egy-egy 
adományozással - a meglévő pénzügyi keretek terhére - igazán azok lesznek megajándékozva, 
akik erre érdemesek. Ők pedig nem mások, mint a gyerekek. Megjegyzi, az idei évben az erre 
szánt összeg több, mint 1 M Ft, amely hosszú évek óta most a legmagasabb. Felhasználását 
tekintve az óvodákban működő csoportok játékokat, készség fejlesztő eszközöket, berendezési 
tárgyakat fognak vásárolni, amelyekkel a foglalkoztatás színvonalát tudják majd növelni. 
Megköszöni az elhangzott kiegészítéseket azzal, hogy nagyon hasznosak voltak, az intézmény 
munkatársainak pedig további jó munkát kíván. Kéri a testületet, vegye tudomásul a 
tájékoztatót.   
  
A Képviselő-testület a „Tájékoztató a Gazdasági Ellátó Központ szakmai és pénzügyi 
tevékenységéről” című tájékoztatót tudomásul vette.  
 

 
17.) napirend 

Tájékoztató az Ózdi Football Club tevékenységéről 
 

Alberti Csaba elnök kiegészítésként elmondja, az egyesület nevében megköszöni a testület 
anyagi és erkölcsi támogatását. Céljuk továbbra is az, hogy a fiatalokat visszahozzák a városba 
és saját nevelésű játékosokkal próbáljanak sikereket elérni. Sajnos igazán kimagasló  
eredményekkel még nem büszkélkedhetnek, de bízik abban, hogy tavasszal a visszahozott fiatal 
játékosokkal a kitűzött célokat elérhetik. Büszkék lehetnek azonban az egyesületre, hiszen 
jelenleg 140 gyerek 7 utánpótlás korcsoportban tölti el hasznosan, egészségesen szabadidejét, 
akik a BAZ. megyei I. osztályban szép eredményt értek el.   
 



 
 

Galanics Ferenc az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke közli, a bizottság a 
tájékoztatót a bizottsági ülésen elhangzott kiegészítéssel együtt tudomásul vette azzal, hogy 
további eredményes és jó munkát kíván. Hozzáteszi, a felemelkedéshez, sikerekhez sok 
munkára van szükség, de bízik abban, hogy hamarosan újra megtelnek majd a lelátók. 
 
Fürjes Pál levezető elnök hozzáteszi, rendkívül fontos az, amit a sport klub elnöke elmondott, 
hiszen saját erőforrásokra, saját utánpótlásra helyezik a hangsúlyt. Az elképzelés megegyezik 
továbbá a Kormány azon oktatáspolitikájával, amelyben a mindennapos testneveléssel a 
fiatalok erőnlétét, egészségét helyezi előtérbe.  Kéri a testületet, vegye tudomásul a tájékoztatót.  
 
A Képviselő-testület a „Tájékoztató az Ózdi Football Club tevékenységéről” című 
tájékoztatót tudomásul vette.  

-.-.- 
 
Fürjes Pál polgármester visszaadja az ülés vezetését Obbágy Csaba alpolgármesternek. 
 
 

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

átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 
 

Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke elmondja, a bizottság 
megtárgyalta az anyagot, amelyet tudomásul vett.   
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri a testületet, vegye tudomásul a tájékoztatót.  
 
A Képviselő-testület a „Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről” című 
tájékoztatót tudomásul vette.  
 

19.) napirend 
Tájékoztató a 2013. szeptember 26-i ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről 

 
Obbágy Csaba levezető elnök felhívja a figyelmet arra, hogy az anyag két határozati javaslatot 
tartalmaz.  
 
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke közli, a bizottság a határozati 
javaslatokat megtárgyalta és egyhangú szavazattal javasolja azok elfogadását.   
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, elsőként szavazzanak polgármester úr külföldi 
kiküldetésének jóváhagyásáról. 
 
A szavazásban 11 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
 



 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő – testületének 
291/2013. (XI. 28.) határozata  

Fürjes Pál polgármester külföldi kiküldetésének jóváhagyásáról 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólag jóváhagyja Fürjes Pál polgármester 
2013. október 17-18. közötti németországi kiküldetését, melyen Riz Gábor országgyűlési 
képviselővel, a BAZ megyei Közgyűlés alelnökével 2013. október 17-18. napján Max Aicher 
úr meghívására vettek részt.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak polgármester úr fizetett szabadsága 
igénybevételének engedélyezéséről.  
 
A szavazásban 11 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő – testületének 

292/2013. (XI. 28.) határozata  
Fürjes Pál polgármester fizetett szabadsága igénybevételének engedélyezéséről 

 
 

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

2013. november 20. napjára 
 

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

-.-.- 
 
Obbágy Csaba alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek. 
 

-.-.- 
 

20.) napirend 
Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 

 
Fürjes Pál levezető elnök elsőként „Népszavazás”, utána pedig „Áramlopás” címmel Márton 
Ferenc önkormányzati képviselőnek adja meg a szót, aki írásban nyújtotta be igényét.   
  
Márton Ferenc önkormányzati képviselő elmondja, nagy meglepetéssel észlelte, hogy a mai 
testületi ülés napirendjében nem szerepel a népszavazás. Ezt azért is találta furcsának, mert úgy 
gondolta, a népszavazás közügy, amiről az embereket tájékoztatni kell, hiszen már így is nagy 
arányú találgatások kaptak szárnyra arról, hogy mi folyik, mi ez az egész, mi a pontos helyzet. 
Az a tájékoztatás, amit az erre hivatottak eddig adtak, az messze nem elegendő, és az is ködös, 



 
 

zavaros, összefüggéstelen.  Véleménye szerint a helyzet így is abszurd, hiszen arról kell 
szavazni, ami már eldőlt. Tehát a népszavazásnak nincs érdemi tétje, mert a „cigánysátor” 
projekt - polgármester úr bejelentése, illetve testületi határozat alapján – leállításra került. Kéri, 
erősítsék meg, hogy nem lesz „cigánysátor”, mert az emberek ezt nem hiszik el, hiszen akkor 
miért is kellene szavazni? Fontosnak tartja azt is megemlíteni, hogy 13 M Ft-ot ki kell adni egy 
olyan dologért, aminek nincs értelme. Megjegyzi, Miskolcon szinte ugyanilyen analóg helyzet 
alakult ki, de a népfelháborodást követő aláírásgyűjtés után megtalálták annak a lehetőségét, 
hogy ne kelljen a népszavazást kiírni. Ózdon ez miért nem történhetett meg? Konstruktív 
ellenzéki javaslata, hogy a felelősséget bolygassák meg, hiszen három év alatt még nem 
vetődött fel a felelősség kérdése. Nézzék meg, kik mulasztottak el meghozni olyan 
intézkedéseket és miért, amelyekkel meg lehetett volna akadályozni a 13 M Ft indokolatlan 
elköltését közpénzből. Úgy gondolja, ezzel a népszavazás intézményét, azaz a közvetlen 
demokráciát járatják le.  
 
Fürjes Pál levezető elnök megjegyzi, a sajátos szóhasználatot továbbra is kritizálja, majd 
válaszként előadja, egy olyan kezdeményezésről volt szó, amiről májusban úgy döntöttek, hogy 
itt adnak helyet egy 1,700 Mrd Ft összegű projektnek. A beruházás során létrejött volna egy 
építészeti csúcstechnológiával megalkotott remekmű, amely otthont adott volna a MANDA 
projekten belül egy nemzetiségi roma kulturális, oktatási központnak. Hozzáteszi, a 
körülmények megvizsgálása után abban a tudatban döntöttek – úgy érzi jól -, hogy a városnak 
szüksége van erre a beruházásra, hiszen egy olyan területen valósult volna meg, amely eddig 
„tájseb” volt, rontotta a város összképét, valamint olyan munkahelyeket is teremtett volna, ami 
a művészeti és oktatási szempontokat nézve a szellemi színvonalat növelte volna. Az pedig, 
hogy az aláírás gyűjtéssel ezt olyan deformáltan, megtévesztően próbálták a népszavazás 
irányába görgetni, magáért beszél. Példának említi a transzparenseken megjelenő feliratokat, 
mint „Nem akarjuk, hogy több cigány telepedjen Ózdra”, „Nem akarjuk, hogy Ózd cigányváros 
legyen”. Sajnos ezek az olcsó, politikai „hecc” kampány keltésére alkalmas szlogenek miatt az 
aláírásgyűjtés meghaladta a küszöbértéket, így elindult a népszavazás folyamata. Véleménye 
szerint, az pedig, hogy a 13 M Ft pénzkidobás, nem pénz kérdése, hiszen a népszavazás az 
Alaptörvényben lefektetett legfontosabb érdekérvényesítési demokratikus jog, ami pénzzel nem 
mérhető. Véleménye szerint, azon viszont el kellene gondolkodni  a számok tekintetében, hogy 
a város elesett egy 1,700 Mrd Ft-os projekttől. Ennek igen komoly jelentősége van, hiszen nem 
bővelkedik azokban a központi beruházásokban, amelyek a városba jönnének. Nagy 
jelentősége van továbbá annak is, hogy amikor szeptemberben úgy döntöttek, hogy elállnak a 
beruházástól, megelőzte egy nyári közkút botrány, amit az ellenzéknek a sajtó, sőt világsajtó 
felhasználásával úgy sikerült alakítani, hogy Ózdról egy szociálisan érzéketlen és a közbotrány 
példájává beállított város képe alakuljon ki. Ehhez kapcsolódott továbbá a népszavazás 
kezdeményezése és nem konkrétan az ügyre, hanem a cigány kérdésre kiélezett politikai „hecc” 
kampány, ami miatt a fejlesztési folyamat háttérbe szorult. Már pedig egy uniós pályázatnál a 
határidők kötöttek, hiszen a 2007-2013-ra tervezett fejlesztési forrásokat szerették volna 
igénybe venni. Veszélybe került tehát a végrehajtás időpontja, és ekkor gondolta úgy a testület, 
hogy a népszavazás ellenére eláll a beruházástól. Úgy gondolja, a felelősség tehát elsősorban 
azoké, akik ennek a fejlesztésnek az aláírás gyűjtéssel gátat szabtak.  
 
Márton Ferenc önkormányzati képviselő előadja, itt a tél, itt a hideg, ezért újra elkezdődik az 
az Ózdon már megszokott jelenség, amellyel elszaporodnak a falopások, áramlopások, mert 
ezzel fűtenek bizonyos rétegek. Tudomására jutott, hogy csak Hétes telepen a hideg miatti 
áramlopás növekedés havonta 5 M Ft nagyságrendű költséget okoz a szolgáltatónak, sajnos az 
így keletkezett veszteség pedig ráhárul a lakosságra, nem beszélve a környezetkárosító 
falopások jelentőségéről. Értesülései szerint máris lendületesen folynak a nem csak megélhetési 



 
 

jellegű, hanem üzletszerű falopások. Úgy gondolja, az áramlopás elsősorban a szolgáltató 
gondja, neki kell megküzdenie vele, de jellegéből adódóan a rendőrségre és a városra is tartozik, 
hiszen közösségi ügyekről van szó. Konstruktív kérdése, hogy a város vezetősége mit kíván 
tenni az ilyen jelenségek felderítésére, akadályozására, visszaszorítására? Milyen szinten tart 
az együttműködés a szolgáltatóval, rendőrséggel? Véleménye szerint erre mindenképpen oda 
kellene figyelni, hiszen a nyári közkút botrányból kiindulva újra rossz hírét kelthetik a városnak 
azzal, hogy „Jaj fáznak szegények, ezért járjon nekik ingyen”, nem pedig az egymás közti 
posztok osztogatását kellene előtérbe helyezni.   
 
Fürjes Pál levezető elnök válaszában elmondja, a kérdéskör valóban aktuális ezekben a 
hónapokban. Idén ősztől a megyei rendőrfőkapitány javaslatára heti rendszerességgel 
konzultációt tartanak a helyi rendőrkapitány és a Közterület-felügyelet vezetőjével, amelyen 
naprakész tájékoztatást kap ő is az aktuális eseményekről, a felvetődött problémákról, illetve  
az önkormányzathoz beérkező panaszok is továbbításra kerülnek ezáltal. Úgy gondolja, ezzel 
egy konstruktív munka kezdődött el. Megemlíti, a napokban átfogó ellenőrzésre került sor 
Kiserdőalján, és Újtelepen, amelynek célja a lakcímellenőrzés, az illegális kutyatartás és a 
lakáskörülmények egyéb feltételeinek megvizsgálása volt. Az akcióról elmondható, hogy 
eredményes volt, ugyanis több, körözött személy elfogására is sor került, valamint az eb 
rendészek is többször fordultak. Hozzáteszi, volt olyan hétesi járókelő, aki kérte, ott is tartsanak 
átfogó ellenőrzést. Elmondja továbbá, szintén őszre tehető a Kormánynak az a szolgáltatók 
rezsicsökkentésével kapcsolatos intézkedése, amellyel megszüntették az áramlopásból 
származó költség veszteségként történő elszámolhatóságát. Ennek ismeretében  gyors reagálású 
csapat felállítására került sor, akik a rendőrséggel megerősítve tartanak ellenőrzéseket. Felhívja 
a figyelmet, hogy minden esetben a bejelentéseket az Észak-magyarországi Áramszolgáltató 
felé kell megtenni, de a területi képviselők segítségét is lehet kérni az észrevételek, bejelentések 
továbbításában, koordinálásában. Megjegyzi, ő maga is részt vett egy ilyen bejáráson, ahol 
szemtanúi lehettek több trükkös megoldásnak, olyan eszközök használatának, amelyek 
életveszélyes helyzeteket teremtettek, nem kímélve ezzel a gyermekek életét sem.  
Összefoglalva elmondható, hogy a témával közvetetten foglalkoznak, közvetlenül pedig az 
Észak-magyarországi szolgáltatóval tartják a kapcsolatot. 
Befejezésül felhívja a figyelmet arra, hogy az adventi felkészülés jegyében nagyon sok 
rendezvény lesz a városban, ezért mindenkit arra kér, minél nagyobb számban vegyenek részt 
a programokon. Hozzáteszi, legközelebb december 1-jén 17,00 órai kezdettel a Városház téren 
lesz adventi gyertyagyújtás, valamint a város különböző pontjain karácsonyfa állításokra is sor 
kerül. Ezután megköszöni a mai munkát és az ülést bezárja.  
 

K.m.f. 
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