
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
J a v a s l a t 
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Ó z d, 2021. december 9. 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány (a továbbiakban: ÓVK) céljai 

megvalósításához szükséges operatív szervező feladatokat az ÓVK ügyvezetője látja el. A 

korábban megbízott ügyvezető lemondása folytán új ügyvezető megválasztása vált 

szükségessé, melyhez szükség van Ózd Város Önkormányzatának, mint az ÓVK alapító 

tagjának képviselő-testületi döntésére is. 

A munkaviszonyban álló ügyvezető fölött a munkáltatói jogokat a Kuratórium elnöke 

gyakorolja. A Kuratórium elnökének (Dr. Török Béla) javaslata alapján az ÓVK 

ügyvezetői feladatait Juhász István, 3600 Ózd, Árpád vezér út 23. A. lph. 1. emelet 4. 

ajtószám alatti lakos látná el.  

 

Ezen kívül az ÓVK felügyelőbizottsági tagjai – Tóth Pál, 3600 Ózd, Újváros tér 7. 9/1. sz. 

alatti lakos, Turiné Orosz Margit, 3600 Ózd, Martinovics út 9. sz. alatti lakos és Elekné 

Kovács Erika, 3661 Ózd, Nyárjasalja út 6. sz. alatti lakos – lemondtak felügyelőbizottsági 

tisztségükről.  

Ózd Város Önkormányzata a Kuratórium elnökének megkeresésére előzetesen két 

felügyelőbizottsági tagot javasolt, dr. Tóth Andrea (3600 Ózd, Szent István utca 12. 4/3. 

sz.) jogi szakértelemmel rendelkező és Vargáné Kovács Krisztina (3600 Ózd, Kunt Ernő 

utca 10/3.) pénzügyi – számviteli szakértelemmel rendelkező munkatársakat. 

Az ÓVK másik alapító tagja az NÁHLIK Ügyvédi Iroda a harmadik felügyelőbizottsági 

tagsági tisztségre Petik Katalin üzemgazdász, mérlegképes könyvelő végzettséggel 

rendelkező 3600 Ózd, Bolyki főút 23/B. 1/3. sz. alatti lakost javasolta.  

A felügyelőbizottsági tagok tevékenységüket díjazás nélkül látják el és a 

megválasztásukhoz szintén képviselő-testületi döntés szükséges. 

A felügyelőbizottsági tagok megválasztását követően szükséges az ÓVK Alapító 

Okiratának módosítása is, melyet a határozati javaslat 1. melléklete tartalmaz. 

 

Javaslat: 

Az ÓVK ügyvezetőjének és felügyelőbizottságának megválasztása érdekében kérem az 

előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 
 



H a t á r o z a t i   j a v a s l a t 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

………/2021. (XII.9.) határozata 

az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány  

ügyvezetőjének és felügyelőbizottságának megválasztásáról 

 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapítójaként az 

alábbi döntést hozza: 

 

1.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Ózdi Vállalkozói Központ és 

Inkubátor Alapítvány (a továbbiakban: ÓVK) ügyvezetőjévé Juhász István 3600 

Ózd, Árpád vezér út 23. A. lph. 1. emelet 4. ajtószám alatti lakos kerüljön 

megválasztásra 2022. január 1. napjától határozatlan időtartamra. 

 

2.) A Képviselő-testület az ÓVK jelenlegi felügyelőbizottsági tagjainak lemondását 

elfogadja és egyetért azzal, hogy a 2022. január 1. napjától határozatlan 

időtartamra az ÓVK felügyelőbizottsága tagjaivá megválasztásra kerüljenek:  

 

- dr. Tóth Andrea 3600 Ózd, Szent István utca 12. 4/3. sz.  

- Vargáné Kovács Krisztina 3600 Ózd, Kunt Ernő utca 10/3. sz. és  

- Petik Katalin 3600 Ózd, Bolyki főút 23/B. 1/3. sz. alatti lakosok. 

 

3) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az ÓVK Alapító Okirata a határozat 1. 

melléklete szerint módosításra kerüljön. 

 

Felelős: a dokumentumok aláírásáért: Polgármester 

Határidő: a dokumentumok aláírását követően azonnal 



1. melléklet a …/2021. (XII.9.) határozathoz 

 

 

 


