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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 286/2011. (XI.24.) KH határozata 
alapján Kovács Gergelyt bízta meg az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői 
feladatainak ellátásával 2012. január 1-jétől december 31-ig, 350.000 Ft/hó személyi 
alapbérrel. 
 
Az ügyvezető megbízatása 2012. december 31-én lejár, ezért szükséges döntést hozni az 
ügyvezető személyéről. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) 
bekezdés j.) pontja szerint az ügyvezető megválasztása a taggyűlés (Képviselő-testület) 
kizárólagos hatáskörébe tartozik. 
 
A fenti törvény 24. § (1)-(2) bekezdései alapján a vezető tisztségviselők (ügyvezetők) 
újraválaszthatók, és a társaság legfőbb szerve által bármikor visszahívhatók.  
Ha a társasági szerződés másképp nem rendelkezik, a vezető tisztségviselőket határozott 
időre, de legfeljebb 5 évre kell megválasztani, illetve a társasági szerződésben kijelölni. 
 
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 79. § (2) bekezdése szerint a 
munkáltató felmondása esetén a határozott időből hátra lévő, de legfeljebb egy év időtartamra 
a távolléti díjnak megfelelő díjazás megilleti a munkavállalót. 
 
Az ügyvezető újraválasztásának indokai: 
 
Az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évben a két évvel korábban megkezdett 
erdősítési programon kívül még további, elsősorban közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 
pályázatokon vett részt, illetve fog a jövőben várhatóan részt venni.  
 
A megvalósításra került projektek az alábbiak: 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ: 

 Vállalkozói telephely terület előkészítése (2012. február 01   - május 31., 22 fő) 
 Szociális földprogram Ózdon – Wekerle támogatáshoz kapcsolódó (2012. február  01. 

– június 30., 21 fő) 
 Sajóvárkonyi ÁMK- Műv. ház fűtésrásegítése, valamint Iskola Keleti Szárny fűtése 

projekt (2011. nov. 10. - 2012. május 10.) 
 Fásszárú energiaültetvények telepítése 100 hektáron – Város- és Sportlétesítmény 

Üzemeltető Intézmény projektmenedzsereként (2012. február 1. - december 31., 124 
fő) 

Wekerle Sándor Alapkezelő: 
 Szociális Földprogram működtetésének támogatása [2011. október 18- 2012. június 

30. (dologi kiadások támogatása)] 
 
A Társaság által 2013. évben tervezett projektek az alábbiak: 

 energiaültetvény telepítése, gondozása (2013. március 01-december 31. 126 fő) 
 szociális tüzép működtetése (2013. január 01-december 31. 21 fő) 
 kazán, faaprítékológép üzemeltetése (2013. január 01-december 31. 6 fő) 
 szociális földprogram Ózdon-második évad (2013. január 01-december 31. 16 fő) 
 gyökérzónás víztisztítással kombinált növénytermesztés (2013. március 01-december 

31. 13 fő) 



Wekerle Sándor Alapkezelő: 
 Szociális Földprogram Ózdon – második évad működtetésének támogatására pályázat 

[2012. október 15- 2013. június 30. (dologi kiadások támogatása)].  
Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft a TÁMOP 5.1.1. „Erdőtelepítési, fásítási, erdőgondozási 
projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken” projekt 
lezárását követően újabb uniós pályázati lehetőség felkutatását, és benyújtását tervezi. 

Fentieken túl a Társaság megkezdte a faapríték termelését, amellyel a Sajóvárkonyi ÁMK- 
Műv. ház fűtésrásegítése, valamint Iskola Keleti Szárny fűtése projekt keretén belül beszerzett 
faaprítékos kazán működtetéséhez szükséges fűtőanyagot biztosítja, valamint jelenleg egy 
részét értékesíti, amellyel nettó árbevételét növeli a felmerülő költségek fedezetéül. 
 
A szervezet 2012. szeptemberében megkezdett új tevékenysége: a lakásfenntartási támogatás 
keretében a tűzifát biztosítja a szociálisan rászoruló lakosság részére. Ezen tevékenység 
keretén belül megvásárlásra került egy Mercedes-Benz típusú tehergépjármű, valamint 
lebonyolításra került a tűzifa beszerzését célzó közbeszerzési eljárás a Kbt. szerinti 
egybeszámítás elvét követve. Kialakította a szükséges infrastruktúrát, valamint a 
feladatellátáshoz elengedhetetlenül szükséges létszámot biztosította.  
 
A Társaság jövőbeni egyik fő célja a fenti tevékenységek fejlesztése, minél gazdaságosabbá 
tétele. Tervezi az erdők, egyéb elhanyagolt önkormányzati területek megtisztításából, 
(bokrok, cserjék, oda nem illő fásszárú növények) betakarításából - amelyek kivágása nem 
engedélyköteles - nagy mennyiségű faapríték alapanyag kigyűjtését, amely az eddig már 
megvalósított, valamint az elkövetkezendő években tervezetten megvalósításra kerülő új 
kazánprogram keretén belül megvásárolt faaprítékos kazán, illetve a jövőben nagy 
valószínűsséggel megépítésre kerülő távhő-erőmű fűtőanyagául szolgálhat.  
A jövőben az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft az idei évtől feladatul megkapott lakásfenntartási 
támogatás keretében biztosítandó háztartási tűzifa ellátásához szükséges fa mennyiségének 
egy részét a saját tulajdonú (kezelésű) erdőkből az erdőgondozás keretében fellelt tűzifából 
tervezi biztosítani.  

J a v a s l a t : 
 
2013. január 1-jétől 2017. december 31-ig az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének Kovács Gergely (lakcím: 3600 Ózd, Bláthy Ottó u. 9.) kerüljön 
megválasztásra határozott időre, ………….. Ft/hó alapbérrel. 
 
Az alapító okirat 8. pontjának változása miatt a cégjegyzékben történő átvezetésről 
gondoskodni kell. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak szíves elfogadására. 



Hat á ro zat i  j ava s la t  
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2012.(XI.22.) határozata 
az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról 

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

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, 
valamint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) 
bekezdés j.) pontja és 24. § (1)-(2) bekezdése alapján 

 
Kovács Gergelyt 

(a.n.: Gonosz Magdolna, lakcíme: 3600 Ózd, Bláthy Ottó u. 9.) 
 

választja meg az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé 2013. 
január 1-től 2017. év december 31. napig tartó határozott időtartamra. Az 
ügyvezető díjazását bruttó …………..,- Ft/hó összegben állapítja meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a munkaszerződés 
aláírására. 

 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  2012. december 31. 

 
2. A határozat 1. pontjában hozott döntés értelmében gondoskodni kell a Társaság 

Alapító Okiratának módosításáról. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat 
módosításával kapcsolatos dokumentumok aláírására.  
 
Felelős:  Polgármester 

  ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 Határidő: 2012. december 31. 

 


