
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J A V A S L A T 
 

Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ó z d, 2013. március 5. 
 
 
     
                       Előterjesztő:             Polgármester 
 

             Előkészítő:       Ózdi Sportszervező Iroda 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, 10.§ (1) bek. 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 alapján a 118/2012. (VII. 19.) határozata alapján elfogadott alapító 

okirattal létrehozta az Ózdi Sportszervező Irodát.  

 

Az iroda tevékenységi körébe a sporttal kapcsolatos szakfeladatok kerültek, de a 

közfoglalkoztatás elősegítése érdekében az alapító okiratot a 890441 rövid 

időtartamú közfoglalkoztatás, 890442 foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 

jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 890443 egyéb közfoglalkoztatás 

szakfeladat tevékenységi körbe történő beillesztéssel célszerű kiegészíteni. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a 

határozati javaslatot támogassa!  
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HATÁROZATI  JAVASLAT 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2013. (III. 5.) határozata 

az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosításáról 
 
 
 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyban készült 
előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
1. A Képviselő-testület az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának 
módosítását a határozat 1. melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja. 
 

Felelős:    okiratok aláírásáért: Polgármester 
Határidő:  2013. március 5.  

 
 

2. A Képviselő-testület elrendeli az alapító okirat módosítás Magyar 
Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
intézkedések megtételét. 
 
Felelős: nyilvántartásba vétel bejelentéséért: PH Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: okirat aláírását követő 8 napon belül 
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1. melléklet a …../2013.(III. 5.) határozathoz 
 
 

ÓZDI SPORTSZERVEZŐ IRODA 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 

MÓDOSÍTÁSA  
 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2013. (III. 5) 
határozatával, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 5. §-a alapján az Ózdi Sportszervező Iroda – Ózd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 118/2012. (VII. 19.) határozatával jóváhagyott – alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1./ A költségvetési szerv alaptevékenységét szabályozó 7./ pont az alábbi 
tevékenységekkel egészül ki: 
 

„890441 rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása  
890443 egyéb közfoglalkoztatás” 

 
  
2./ Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban 

változatlan tartalommal maradnak fenn. 
  
Ózd, 2013. március 5.  
 
 
       Fürjes Pál 
              Polgármester 

 
Záradék: 
Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítását Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2013. (III. 5.) határozatával hagyta 
jóvá. 
 
Jelen alapító okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés 
napján lép hatályba.   



 
2. melléklet a …../2013.(III. 5.) határozathoz 

 
 

ÓZDI SPORTSZERVEZŐ IRODA 
ALAPÍTÓ OKIRATA 
egységes szerkezetben 

 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2013. (III. 5) 
határozatával, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. 
rendelet 5. §-a alapján az Ózdi Sportszervező Iroda egységes szerkezetű alapító 
okiratát az alábbiak szerint adja ki: 
 
 
1./ A költségvetési szerv neve: Ózdi Sportszervező Iroda 
 
2./ Székhelye:    3600 Ózd, Bolyki főút 4. 
 
3./ Illetékessége, működési köre: Ózd város közigazgatási területe, 

amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. 
 
4./ Alapító neve:    Ózd Város Önkormányzatának 
       Képviselő-testülete 

Alapító székhelye:   3600 Ózd, Városház tér 1. 
      

Alapítás időpontja:   2012. szeptember 01. 
 

Létrehozásáról rendelkező határozat: 118/2012.(VII.19.) 
 
5./ A költségvetési szerv jogállása: költségvetési szerv 
 

Jogi személyisége:    önálló jogi személy 
 
Gazdálkodási besorolása:  önállóan működő költségvetési szerv 
 
A költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi ügyvitelét az Ózd Városi 
Polgármesteri Hivatal látja el. 
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6./ Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a sportról szóló 
2004. évi I. törvény 55. §-a alapján  Ózd közigazgatási területén belül helyi, 
térségi, regionális vagy országos szintű sportrendezvények szervezése, a 
lakosság egészséges életvitelét elősegítő szabadidős tevékenységek, 
szabadidős sport versenyek szervezése, a diáksport versenyrendszerének 
tanévhez igazodó működtetése, a nők, a hátrányos helyzetűek és a 
fogyatékkal élők sportolási lehetőségeinek kiemelt figyelemmel kísérése, az 
önkormányzatot érintő egészséges életmóddal, sporttevékenységgel, 
sportlétesítmények fejlesztésével kapcsolatos pályázati lehetőségek 
figyelése, azok elkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában való 
közreműködés. 
 
A költségvetési szerv a feladat- és hatáskörébe utalt szakmai tevékenységet 
teljes önállósággal végzi. A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti 
egységgel nem rendelkezik. 

 
7./ A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 

855100 Sport, szabadidős képzés 
 

93 SPORT-, SZÓRAKOZTATÓ, SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG 
931 SPORTTEVÉKENYSÉG 

9311 Sportlétesítmény működtetése 
931101 Edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

9312 Sporttevékenység és támogatása 
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 

9313 Szabadidős sporttámogatása 
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és 
támogatása 
931302 Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs 
sport-) tevékenysége és támogatása 
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9319 Egyéb sporttevékenység 

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

 
890441 rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása  
890443 egyéb közfoglalkoztatás 

 
A költségvetési szerv alaptevékenységen kívül vállalkozási tevékenységet 
nem folytat. 

 
8./ A költségvetési szervet irányító szerv neve és székhelye: 
 
 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
 Fenntartó neve és címe: 
 
 Ózd Város Önkormányzata 
 3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
9./ A költségvetési szerv vezetőjét Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Ózd Város 
Polgármestere gyakorolja. 

 
10./ A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 

jogviszonyok megjelölése: 
 
 A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók. 

 
 Egyes foglalkoztatottak jogviszonya munkavállaló, melyre nézve a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt kell alkalmazni. 
 
 Egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 

törvény rendelkezései az irányadók (megbízási jogviszony). 
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11./ Feladatellátást szolgáló vagyon: 
 
 Ingatlan: a költségvetési szerv használatában lévő ingatlanvagyont a 

függelék tartalmazza. 
 Ingóságok, eszközök: a költségvetési szerv általános vagyonleltára 

szerint. 
 
 A költségvetési szerv a használatában lévő ingatlanvagyont nem jogosult 

elidegeníteni, megterhelni. 
 
 
Ózd, 2013. március 5. 
 
 
       Fürjes Pál 
              Polgármester 
 
 
Záradék: 
Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítását Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2013. (III. 5.) határozatával hagyta 
jóvá. 
 
Jelen alapító okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés 
napján lép hatályba.   


