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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 

A Képviselő-testület a városi sporttevékenységek koordinálásra 2012. szeptember 1. 

napjával megalapította az Ózdi Sportszervező Irodát (a továbbiakban: Iroda).  

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján az Iroda Szervezeti és Működési 

Szabályzatát az alapító, vagyis a Képviselő-testület hagyja jóvá. 

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Iroda Szervezeti és 

Működési Szabályzatát a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2012.(XI.22.) határozata  
az Ózdi Sportszervező Iroda 

 Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 
 
 
 

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Sportszervező Iroda Szervezeti 

és Működési Szabályzatát a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Felelős:  Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak végrehajtásáért: 
Ózdi Sportszervező Iroda vezetője 

Határidő:  folyamatos, valamint döntést követően azonnal 

 

 



1. melléklet a …./2012.(XI.22.) határozathoz 
Ózdi Sportszervező Iroda 

Szervezeti és Működési Szabályzata 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV., törvény 9. § (4) bekezdése, 10. § (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése 
alapján az Ózdi Sportszervező Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatát a következők 
szerint hagyja jóvá:  

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. Az Ózdi Sportszervező Iroda azonosító adatai 
 
1.1. A szervezet hivatalos elnevezése: 
 
 Ózdi Sportszervező Iroda 
  (továbbiakban: Iroda). 
 
 Székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 
 
1.2. Fenntartója: Ózd Város Önkormányzata 
 (3600 Ózd, Városház tér 1.) 
 Irányító szerve: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 (3600 Ózd, Városház tér 1.) 
 
2. Az Iroda jogállása 
 
2.1. Az Iroda jogállását tekintve:   költségvetési szerv 
2.2. Jogi személyisége:    önálló jogi személy 
2.3. Gazdálkodási besorolása:  önállóan működő költségvetési szerv 
2.4. Szakágazati besorolása:   931900 Egyéb sporttevékenység 
2.5. Az Iroda a feladat- és hatáskörébe utalt szakmai tevékenységet teljes önállósággal 

végzi. 
2.6. Illetékessége, működési köre: Ózd Város közigazgatási területe, amennyiben 

jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. 
2.7. Alapító Okirat elfogadásáról rendelkező Képviselő-testületi határozat száma:  

   118/2012.(VII.19.)  
2.8.  Az alapító okirat hatálybalépésének napja: 2012. szeptember 1. 
 
3. Az Iroda alkalmaz: 
 
3.1. fejbélyegzőt:  „Ózdi Sportszervező Iroda 
    3600 Ózd, Bolyki főút 4.” 
 
3.2. Magyarország címerével ellátott körbélyegzőt: 
    „Ózdi Sportszervező Iroda” körirattal. 
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4. Az Iroda felügyeletét Ózd Város Polgármestere gyakorolja. 
 
5. Az Iroda szervezeti rendje 
5.1. Az Iroda  

a)   élén a vezető áll 
b) beosztottja: adminisztrátor. 

 
5.2. Az Iroda vezetője felsőfokú végzettségű, az adminisztrátor legalább középfokú 

végzettségű. 
 
5.3. A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 
rendelkezései az irányadóak.  

 
5.4. A Iroda vezetőjét (továbbiakban: vezető) a Képviselő-testület bízza meg, illetve menti 

fel. Felette az egyéb munkáltatói jogokat (jutalmazás, szabadság engedélyezése, stb.) 
a Polgármester gyakorolja. 

 
5.5. Az Iroda képviseletét a vezető látja el, illetve a vezető az Iroda dolgozóját is 

megbízhatja eseti képviselettel. 
 
5.6. Az adminisztrátort a vezető nevezi ki, illetve menti fel. 
 

II. fejezet 
Az Iroda alaptevékenysége, feladatai 

 
6. Az Iroda alaptevékenysége: 

855100 Sport, szabadidős képzés 
841907  Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 

 931101  Edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
 931102  Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
 931201  Versenysport-tevékenység és támogatása 
 931202  Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
 931203  Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása 
 931204  Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

931205  Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és  
támogatása 

 931206  Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 
 931301  Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

931302  Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) 
tevékenysége és támogatása 

 931901  Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének   
   támogatása 
 931902  Doppingellenes tevékenység 
 931903  Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás. 
 

A költségvetési szerv alaptevékenységen kívül vállalkozási tevékenységet nem 
folytat 
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7. Az Iroda feladatai: 
 

7.1. helyi, térségi, regionális vagy országos szintű sportrendezvények szervezése; 
7.2. a lakosság egészséges életvitelének elősegítő egész éves folyamatos szabadidős 

tevékenységek, szabadidős sport versenyek szervezése; 
7.3. a diáksport versenyrendszerének tanévhez igazodó működtetése; 
7.4. a versenysportban érintett helyi egyesületek működésének elősegítése, az 

önkormányzattal való szakmai, pénzügyi kapcsolatuk biztosítása; 
7.5. ezen tevékenységek és az ahhoz szükséges létesítményigények összehangolása, 

koordinálása; 
7.6. az önkormányzatot érintő egészséges életmóddal, sporttevékenységgel, 

sportlétesítmények fejlesztésével kapcsolatos pályázati lehetőségek figyelése, 
azok elkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában való közreműködés; 

7.7. a helyi sport területén tevékenykedő edzőket, testnevelőket, sportvezetőket, 
egyéb sportszakembereket érintő továbbképzések, értekezletek, konferenciák 
szervezése, az ezzel kapcsolatos rendezvények lebonyolítása;  

7.8. a rendezvények és azok eredményeinek nyilvánosságának biztosítása érdekében 
kapcsolat tartása a médiával, illetve a rendelkezésre álló lehetőségeket 
kihasználva a programokról nyomdai termék vagy elektronikus formában az 
érintettek tájékoztatása. 

 
8. Az Iroda együttműködő partnerei 

 
8.1. Az Iroda együttműködik a Magyar Olimpiai Bizottsággal, az országos-, megyei 

sportági szakszövetségekkel és elősegíti a helyi sportszervezeteknek az általuk 
kezdeményezett programokhoz való csatlakozást. A rendezvények lebonyolítása 
érdekében a Rendőrséggel, a Katasztrófavédelemmel, a Polgárőrséggel, valamint a 
feladatai ellátáshoz segítséget nyújtó egyéb szervezettel. 

 
8.2. Az Iroda egyes szakfeladatok ellátására – állandó és ideiglenes jelleggel működő- 

bizottságokat, munkacsoportokat hozhat létre. 
 

III. fejezet 
A munkakör ellátásnak általános feltételei és szabályai 

 
9. Munkaidő, munkabeosztás 
 
9.1. Iroda nyitvatartási ideje: 
 hétfő – csütörtök  7.30 – 16.00 
 péntek   7.30 – 13.30 
 
9.2. Napi munkaidő főszabály szerint egyenlő, osztatlan. 
 
9.3. Szükség esetén az előre egyeztetett heti tervnek megfelelően, a sportrendezvények és 

programok időtartamának megfelelően egyenlőtlen és osztott munkaidőben is, 
munkaszüneti napokon is szükséges a munkavégzés, melynek ellentételezése a Kjt. 
szabályai szerint történik.  
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IV. fejezet 

A működés rendjére vonatkozó általános rendelkezések 
 
10. Az Iroda épület helyiségeit, eszközeit, berendezését és felszereléseit 

rendeltetésüknek megfelelően kell használni. A nyitvatartási idő végével az irodában 
csak a nyitvatartási időn kívülre eső sportrendezvényekkel kapcsolatos ügyek 
intézése vagy egyéb sportszakmai értekezletek, megbeszélések céljából lehet 
tartózkodni.  

 
10.1. Az Iroda dolgozóinak és mindazoknak, akik belépnek az intézmény területére 

kötelessége: 
a) az Iroda épületeinek, helyiségeinek, eszközeinek, berendezési és felszerelési 

tárgyainak, mások tulajdonának megóvása és védelme, 
b) az Iroda rendjének, tisztaságának megőrzése, 
c) a tűz- és balesetvédelmi előírások betartása, 
d) az energia-felhasználással való takarékoskodás, 
e) a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és más belső szabályzatok 

rájuk vonatkozó előírásainak betartása. 
 

10.2. Az Iroda berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az intézmény területéről kivinni csak 
a vezető engedélyével lehet. Az iroda eszközeit dolgozóin kívül más személy vagy 
szervezet csak írásbeli vezetői engedéllyel és átvételi elismervényben meghatározott 
feltételekkel viheti el használat céljára. 

 
V. fejezet 

Munkaköri teendők 
 
11. A vezető feladata: 
 

11.1. rendszeres ellenőrzés,   
11.2. az adminisztrátor munkájának szervezése, 
11.3. a munkaköri beosztás meghatározása, 
11.4. az adminisztrátor munkájának ellenőrzése, rendszeres értékelése, 
11.5. a munkafegyelem és a munkavégzés feltételeinek biztosítása, 
11.6. rendszeres kapcsolattartás és tájékoztatás a felügyeleti és együttműködő 

szervek irányában, 
11.7. a szervezet működéséhez előírt szabályzatok, utasítások kidolgozása, 
11.8. együttműködés a szervezetnél működő érdekképviselettel. 
 

12. Az adminisztrátor feladata: 
 

12.1. elvégzi a szervezet ügyviteli tevékenységét, vezeti a szervezet 
nyilvántartásait; 

12.2. részt vesz a vezető munkaügyi döntéseinek adminisztratív előkészítésében; 
12.3. adminisztratív munkájával segíti az Iroda sportrendezvényeinek 

lebonyolítását, szervezését; 
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12.4. gondoskodik a sporteseményekkel kapcsolatos pénzügyi elszámoltatásáról és 
nyilvántartásáról, 

12.5. a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya és az Iroda közötti – a 
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó – együttműködési 
megállapodás alapján, folyamatos kapcsolattartás útján gondoskodik az Iroda 
pénzügyi feladatainak ellátásról; 

12.6. a vezető eseti megbízása alapján ellátja az Iroda képviseletét. 
  

VI. fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 
Ez a szabályzat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyó 
határozatával lép hatályba.  
 
Ózd, 2012. november 22. 

Vanczák Attila 
Ózdi Sportszervező Iroda vezetője 

 
Záradék: 
 
Az Ózdi Sportszervező Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatát Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2012.(XI.22.) határozatával jóváhagyta. 
 
Ózd, 2012. november 22. 
 

       Fürjes Pál 
    polgármester 

 
 
 

 


