
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Javaslat 

a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint 

ingyenes helyiséghasználat biztosítására 

 
 

 

 

 

 
Előterjesztő:  Alpolgármester 

 

Előkészítő:  Közterület-Felügyelet 

 PH. Igazgatási és Okmányiroda Osztály 

 PH. Településfejl. és Vagyon-gazdálkodási 

Osztály 

 

 

 

Ózd, 2011. április 21. 



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésről 

szóló 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendeletében előirányzatot biztosított a 

Közterület-felügyelet részére a térfigyelő kamerarendszerek Ózd, Zrínyi Miklós 

út 5. sz. épületbe történő áthelyezése céljából. A Közterület-felügyeletről szóló 

1999. évi LXIII. tv. 7. § értelmében a közterület felügyelet a térfigyelő 

kamerákat önállóan üzemeltetheti. Ezt a tevékenységet indokolt az Alapító 

Okiratban feltüntetni.  

 

A térfigyelő központ elhelyezése és üzemeltetése során kiemelt figyelmet kell 

fordítani az adatvédelmi szabályok betartására. A központnak külön helyiségben 

kell elhelyezkednie, a helyiségbe történő belépés és bent tartózkodás csak 

szabályozott kereteken belül történhet, a helyiség ablakait megfelelő 

magasságban (külső szemlélő által nem elérhetően) kell elhelyezni stb. 

A Közterület-felügyelet rendelkezésére álló helyiségek jelenleg mind 

kihasználtak, az adatvédelmi szempontoknak nem felelnek meg. 

 

A térfigyelő központ elhelyezésére alkalmas az Ózd, Zrínyi Miklós út 5. számú 

épület földszintjén található, korábban a Parking Hungary Kft. által bérelt fsz. 

11. számú, 26 m
2 

alapterületű helyiség. Ezen helyiség kezelői jogát célszerű 

ingyenesen a Közterület-felügyelet részére átadni.  

A helyiség átalakításához szükséges fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll. 

 

Kérjük az előterjesztés támogatását. 



 

 

I. 

Határozati javaslat 

...../KH/2011. (IV.21.) határozat  

 

 

Tárgy: A Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítása 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 

 
1. A Képviselő-testület a Közterület Felügyelet Alapító Okiratának módosítását a 

határozat 1. mellékletének, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a 

határozat 2. mellékletnek megfelelően fogadja el.  

 

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

az egységes szerkezetű Alapító Okirat, valamint a módosítással kapcsolatos egyéb 

dokumentumok aláírására. 

 

Felelős: A dokumentumok aláírásáért: Polgármester 

 Törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetésért: 

 Közterület-felügyelet vezetője 

 PH. Pénzügyi Osztály vezetője 

 PH. Igazgatási és Okmányiroda O. vezetője 
 

Határidő: A döntést követően azonnal 

 

 

 

 



 

 

…/KH/2011. (IV.21.) határozat 1. melléklete 

 

 

Ózd Városi Önkormányzat Közterület-felügyelete 

Alapító Okirat módosítása 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

1992. évi XXXVIII. tv. 88. §-a, valamint az államháztartás működési rendjéről 

szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. r. alapján az Ózd Városi Önkormányzat 

Közterület-felügyelete 2010. március 25-én kiadott Alapító Okiratát az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

1. Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„3. Működési köre, illetékességi területe: 

Ózd város közigazgatási határain belül lévő valamennyi közterület.” 

 

2. Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„4. Alapító neve: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Alapító székhelye: 3600 Ózd, Városház tér 1. 

Alapítás időpontja:  1996. május 1. 

Létrehozásról rendelkező határozat:  274/SzÜ.91/KH/1996.(IV.30.)”   

 

3. Az alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„5. A Felügyelet jogállása: költségvetési szerv. 

Jogi személyisége: önálló jogi személy. 

A Felügyelet gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: önállóan működő 

költségvetési szerv.” 

 

4. Az Alapító Okirat 6. pontja – mely a Felügyelet jogszabályban 

meghatározott közfeladatait rögzíti – az alábbi 6.4. rendelkezéssel 

egészül ki: 

 

„6.4. A Közterület-felügyelet az Ózd város közterületein közbiztonsági, 

bűnmegelőzési célból elhelyezett képfelvevőket üzemeltet és kezel.” 

 

5. Az Alapító Okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„7. Alaptevékenysége: 

Szakágazat száma: 841 105 
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Szakágazat megnevezése: Helyi önkormányzatok valamint többcélú 

kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

 

Szakfeladat száma: 842421 1 

Szakfeladat megnevezése: Közterület rendjének fenntartása 

A Felügyelet alaptevékenységen kívül vállalkozási tevékenységet nem 

folytat.” 

 

6. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 

 

„A Felügyelet jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik.” 

 

7. Az Alapító Okirat az alábbi, 14. ponttal egészül ki: 

 

„14. Feladatellátást szolgáló vagyon: 

Ingatlan: a Felügyelet használatában lévő ingatlanvagyont a függelék 

tartalmazza. 

Ingóságok, eszközök: a Felügyelet  általános vagyonleltára szerint.” 

 

8. Az Alapító Okirat az alábbi, 15. ponttal egészül ki: 

 

„15. Az ingatlanvagyon feletti rendelkezési jog: 

A Felügyelet a használatában álló ingatlanvagyont nem jogosult 

elidegeníteni, biztosítékként felhasználni.” 

 

9. Az alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései 

hatályukban változatlan tartalommal maradnak fenn. 

 

Ózd, 2011. április 21. 

 

 

 

Fürjes Pál 

polgármester 
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…/KH/2011. (IV.21.) határozat 2. melléklete 

 

 

Ózd Városi Önkormányzat Közterület-felügyeletének 

Alapító Okirata 

(egységes szerkezetben) 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdése és 10. § (1) bekezdés g) pontja, az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. §-a, valamint az 

államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. r. alapján 
az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratot adja ki:  

 

 

1. A szervezet elnevezése: 

Ózd Városi Önkormányzat Közterület-felügyelete 

(továbbiakban: Felügyelet) 

 

2. Székhelye: 

3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 5. 

 

3. Működési köre, illetékességi területe: 

Ózd város közigazgatási határain belül lévő valamennyi közterület. 

 

4. Alapító neve: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Alapító székhelye: 3600 Ózd, Városház tér 1. 

Alapítás időpontja: 1996. május 1. 

Létrehozásáról rendelkező határozat:274/SzÜ. 91/KH/1996. (IV.30.) 

 

5. A Felügyelet jogállása:  költségvetési szerv. 

Jogi személyisége: önálló jogi személy. 

A Felügyelet gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: önállóan működő 

költségvetési szerv. 

 

6. Jogszabályban meghatározott közfeladatai: 

 

1. A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott 

engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység 

szabályszerűségének ellenőrzése. 
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2. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó szabály által tiltott 

tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, 

megszüntetése, illetve szankcionálása. 

3.  Közreműködés: 

 

a.  a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, 

b.  a Közrend, a közbiztonság védelmében, 

c.  az önkormányzati vagyon védelmében, 

d.  a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának 

ellenőrzésében, 

e.  állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában. 

 

4. A Közterület-felügyelet az Ózd város közterületein közbiztonsági, 

bűnmegelőzési célból elhelyezett képfelvevőket üzemeltet és kezel. 

  

7.  Alaptevékenysége: 

Szakágazat száma: 841 105 

Szakágazat megnevezése: Helyi önkormányzatok valamint többcélú 

kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

Szakfeladat száma: 842421 1 

Szakfeladat megnevezése: Közterület rendjének fenntartása 

A Felügyelet alaptevékenységen kívül vállalkozási tevékenységet nem 

folytat. 

 

8.  A Felügyelet a feladat- és hatáskörébe utalt szakmai tevékenységet teljes 

önállósággal végzi. A Felügyelet jogi személyiségű szervezeti egységgel 

nem rendelkezik.  

 

9. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 

Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3600 Ózd, Városház tér 1. 

 

10. A Felügyelet gazdasági és pénzügyi ügyvitelét az Ózd Városi Polgármesteri 

Hivatal látja el. 

 

11. A Felügyelet vezetőjét Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

nevezi ki, illetve menti fel. Felette az egyéb munkáltatói jogokat 

(jutalmazás, szabadság engedélyezése, stb.) a Polgármester gyakorolja. 

 

12. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdések a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban rögzítették. 
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13. A Felügyelet foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 

megjelölése: 

 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a 

köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései 

az irányadók. 

 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, 

melyekre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezései az irányadók. 

 

Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve 

a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvényben foglalt 

szabályok irányadók. 

 

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók (pl. megbízási 

jogviszony). 

 

14.  Feladatellátást szolgáló vagyon: 

Ingatlan: a Felügyelet használatában lévő ingatlanvagyont a függelék 

tartalmazza. 

Ingóságok, eszközök: a Felügyelet  általános vagyonleltára szerint. 

 

15.  Az ingatlanvagyon feletti rendelkezési jog: 

A Felügyelet a használatában álló ingatlanvagyont nem jogosult 

elidegeníteni, biztosítékként felhasználni. 

 

Ózd, 2011. április 21. 

 

Fürjes Pál 

polgármester 

 

Záradék: 

Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. április 21-i ülésén 

hozott ……/KH/2011. (IV.21.) határozattal fogadta el. 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 

 



 

 

II. 

Határozati javaslat 

...../KH/2011. (IV.21.) határozat  

 

 

Tárgy: A Közterület-felügyelet részére ingyenes helyiséghasználat biztosítása 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1.) A Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, 

ózdi belterületi 8037/6 hrsz-ú, Ózd Zrínyi Miklós út 5. szám alatti 

ingatlan földszintjén található 11. számú, 26 m
2
 alapterületű helyiség 

kezelési jogát 2011. április 21. napjával az ÓZDSZOLG Nonprofit  

Kft-től elvonja. 

 

Felelős: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. vezetője 

 

Határidő:  2011. április 21. 

 

 

2.) A Képviselő-testület a határozat 1. pontjában megjelölt helyiséget 2011. 

április 22. napjával a Közterület-felügyelet kezelésébe határozatlan időre 

ingyenesen átadja Ózd város közterületein közbiztonság, bűnmegelőzés 

céljából elhelyezett képfelvevők  elhelyezése, üzemeltetése céljából. 

 

Felelős: Közterület-felügyelet vezetője 

 PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. vezetője 

 

Határidő:  2011. április 22. 

  


