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1. A Kft. rövid bemutatása, története
Az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban ÓZDSZOLG Nkft.) egykori
létrehozásának célja Ózd Város Önkormányzatának a helyi társadalom széles körét érintő kommunális
szolgáltatások biztosítása, továbbá a közhasznú munkavégzés feltételeinek megteremtésével Ózd város
vonatkozásában jelentős számú munkanélküli foglalkoztatása volt. A szervezet fontos feladata a
közhasznú tevékenységek folytatása lett a pályázati lehetőségek minél nagyobb arányú
kihasználásával. Az ÓZDSZOLG Nkft. működése kezdetétől meghatározó szerepet töltött be a város
és a térség foglalkoztatási problémáinak megoldásában.
Az ÓZDSZOLG Nkft. a Képviselő-testület döntései értelmében 2011. évtől több alkalommal
átszervezésre került. A városüzemeltetési- és sportlétesítmény kezelési feladatokat, majd a
lakásgazdálkodási feladatokat Ózd Város Önkormányzata fenntartásában, illetve tulajdonában működő
egyéb költségvetési intézmény, illetve gazdálkodó szervezetek vették át.
Újabb átszervezést követően 2012. októberétől a Társaság további vállalkozási tevékenység ellátását
kezdte meg. Ózd Város Önkormányzata döntése értelmében meg kívánta teremteni annak lehetőségét,
hogy az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő ÓZDSZOLG Nkft. a szociálisan rászoruló
lakosság részére - a lakásfenntartási támogatás keretében - biztosítsa a háztartási tüzelőanyagot
(tűzifát). Az Önkormányzat tulajdonában lévő hagyományos erdők és egyéb mezőgazdasági
hasznosítású területek visszakerültek a Társaság vagyonkezelésébe, illetve üzemeltetési szerződés
keretén belül használatába. Az erdőgazdálkodás területén elsődleges cél volt, hogy az erdők
üzemtervezése megvalósuljon, hiszen ez elengedhetetlen feltétele a gazdálkodás megkezdésének. A
Társaság erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétele a Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatóságánál megtörtént.
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. január 15-én megtartott ülésén döntött a
Startmunka programban való önkormányzati részvételről. A pályázat a kiírt támogatásokat elnyerte,
ezért a Startmunka program megvalósításával összefüggő feladatokat ezt követően már az
Önkormányzaton belül létrehozott Startprogram Iroda látta el.
2. A Kft. jelenlegi tevékenysége, feladatai
Az ÓZDSZOLG NKft. meghatározó tevékenysége a pályázati támogatásokkal megvalósítható,
önkormányzati feladatellátást segítő projektek elkészítése és megvalósítása. Elsődleges feladata az
Ózd Város Önkormányzata Egységes Területalapú Támogatásra vonatkozó kérelmével, az
önkormányzati mezőgazdasági tevékenységgel és erdőgazdálkodással érintett területek rendezésével
kapcsolatos ügyintézés, a hátrányos helyzetű rétegek képzéséhez és munkaerőpiacon történő
foglalkoztatásához történő hozzájárulás volt.
A szervezet főtevékenysége:
-

Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység (közhasznú)

Az ÓZDSZOLG Nkft. által végzett közhasznú feladatok:









természetvédelem,
környezetvédelem,
egészség megőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása,
közrend- és közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal
kapcsolatos tevékenység,
rehabilitációs foglalkoztatás,

2015. március 1-től kezdődően a korábban az ÓZDSZOLG Nkft. által végzett értékteremtő
közfoglalkoztatotti feladatellátás elvonásra került.
Az ÓZDSZOLG Nkft. tevékenysége a továbbiakban az erdősítési, a területrendezési és a területalapú
támogatás szerinti feladatellátáshoz kapcsolódott. Ózd Város Önkormányzata a 80/2018. (V.31.)
Képviselő-testületi határozatában döntött az önkormányzati tulajdonú erdő-, és földterületek
ÓZDSZOLG NKft-től való elvonásáról.
Ezzel gyakorlatilag jelenleg a NKft. ténylegesen ellátandó feladata gyakorlatilag a lakásfenntartási
támogatásra beszerzett tűzifa szétosztása és koordinálása maradt.
3. Foglalkoztatás
Bér- és létszámadatok
A Kft. állományi létszáma a korábbi években lecsökkent feladatokkal párhuzamosan szintén jelentős
csökkenést mutatott (a létszámkülönbözetet kitevő személyek nagy része a feladatokat átvevő
intézményben tovább foglalkoztatásra került).
Átlagos statisztikai állományi létszám alakulása 2010-2017. évben:
év
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
létszám
83
40
8
11
9
4

2016.
3

2017.
3

Az ÓZDSZOLG NKft. jelenlegi létszáma – az ügyvezetővel együtt - 4 fő.
Az állományi létszámban a jelenleg meglévő munkakörök:
 területrendezési vezető,
 projektmenedzser,
 gazdasági ügyintéző.
Az ügyvezető megbízási jogviszony keretében látja el feladatát, őt a területrendezési vezető
helyettesíti.
A fent felsorolt munkakörökhöz tartozó munkaköri feladatok nem igénylik a teljes munkaidőben
történő foglalkoztatást, valamint a jelenlegi helyzetben a társaság feladatellátáshoz kapcsolódóan ez a
létszám nem indokolt. A személyi jellegű ráfordítások összege 2017.évben is jelentős, 44 098 e Ft
volt, mely az összes költségen belül mintegy 30%-os arányt képezett.
Közfoglalkoztatás
A Társaság által közfoglalkoztatásba bevontak létszáma az SPI létrehozásával szintén lecsökkent,
Közfoglalkoztatás keretében (a korábbi évek több száz fős létszámát követően) 2015. évben
megvalósított foglalkoztatás éves átlagos létszáma 107 fő, 2016. évben 14 fő volt, mely legnagyobb
részt a képzési programokba bevont létszámot jelenti. Közfoglalkoztatás keretében 2017. évben
megvalósított foglalkoztatás éves átlagos létszáma 12 fő volt.
2014. évig az ÓZDSZOLG NKft. jelentős létszámú (több száz fős) közfoglalkoztatottat alkalmazott,
nagyobb részüket a Startmunka program keretében. 2015. márciusában létrehozásra került a
Startprogram Iroda, amely a továbbiakban a Startmunka pályázatokkal kapcsolatos pályázatokat
benyújtotta, jelenleg feladatait az Ózdi Városüzemeltető Intézmény vette át.

4. Gazdálkodási adatok
Az ÓZDSZOLG NKft. fontosabb bevételeit az alábbi táblázat mutatja be.
Megnevezés
Közhasznú tevékenység árbevétele
Vállalkozási tevékenység árbevétele
Értékesített imm.javak, tárgyi eszközök

2015.
53 660
2475
164

2016.
53 717
1938
5 564

adatok: e Ft
2017.
142 186
2418
-

Az ÓZDSZOLG Nkft. fontosabb bevételi forrásai:
 Szociális tűzifa értékesítése
 Terület alapú támogatás
 Tulajdonában lévő eszközök bérbe adása ÓVI részére
 Önkormányzati támogatás
Kimutatás
az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft részére biztosított
önkormányzati támogatásokról
(adatok e Ft)

év

Működési támogatás

Környezetvédelmi
intézkedési Terv

Területalapú
támogatás
rendelkezésre
bocsátása

Összesen

2010.

193 707*

193 707

2011.

90 799*

90 799

2012.

3 550

3 550

2013.

15 000

1 700

2 067

18 767

2014.

16 500

600

7 979

25 079

2015.

7 183

7 183

2016.

11 595

11 595

6 343

10 343

2017.

4 000

*2011.04.hónapig a városüzemeltetési feladatokat is ellátta.

Az ÓZDSZOLG NKft. saját bevételei várhatóan a továbbiakban sem fedezik a működési
költségeket, ezért a Kft. fenntartásához a következő években is tulajdonos által biztosított
működési támogatásra lenne szükség, ahogyan sor került arra már 2017-ben is.
Jelenleg a cég az alapítói vagyon összegét folyamatosan „éli fel”, a 2017. évi lezárt üzleti év
beszámolója alapján a saját tőke összege 24 740 e Ft, amely 57 000 e Ft jegyzett tőkéből, -24 990 e
Ft eredménytartalékból, és – 7270 e Ft adózott eredményből tevődik össze. A saját tőke jelenleg a
jegyzett tőke fele alá csökkent.

5. Javaslat
Ózd Város Önkormányzata, mint tulajdonos 2017. évi éves beszámolóval elfogadott 78/2018. (V.31.)
Képviselő-testületi határozata alapján az ügyvezető az alábbi javalaslatot teszi a cég további
működésére vonatkozóan:
Az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. feladatköre több alkalommal is változott az elmúlt
években. A Kft. kialakított szervezete, humánerőforrás-állománya jelenleg a társaságnál megmaradó
feladatok alapján nem indokolt. A Társaság kapott bevételeit a feladataival összefüggésben keletkező
költségeire fordítja, azonban jól látható, hogy a cég veszteséges, jelenlegi formájában
önkormányzati támogatás nélkül nem tud működni, továbbá, a saját tőke csökkenése és a
tőkerendezés a Ptk. 3:189.§-ban foglaltak alapján tulajdonosi döntést igényel.
A tulajdonos lehetséges döntése a tőke leszállítása, illetve a feladatokkal összefüggő racionalizálás. A
több éves veszteség valamint az, hogy feladatait korábban a Startprogram Iroda majd az Ózdi
Városüzemeltetési Intézmény vette át azt jelenti, hogy a társaság tevékenysége kiüresedett.
Mindezek alapján javaslatot teszek a tulajdonos részére a cég jogutód nélküli megszüntetésének
kezdeményezésére.

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2018. (VII.13.) határozata
az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. további működésével kapcsolatos
döntések meghozataláról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. jegyzett
tőkéjének leszállításához nem járul hozzá, valamint a cég részére jegyzett tőkepótbefizetést nem teljesít.

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a cég jogutód nélküli megszüntetésre
vonatkozó döntést a soron következő rendes Képviselő-testületi ülésre terjessze elő.

Felelős: Polgármester
Jogtanácsos
PH. Településfejlesztési Osztály vezetője
Határidő: 2018. szeptember 30.

