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Jegyzőkönyv

Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 21-én a
Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről
Jelen vannak:
Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István, Csutor László, Fazekas Zoltán, Galanics
Ferenc, Kisgergely András, Dr. Kósné Dargai Rita, Márton Ferenc, Obbágy Csaba, Tartó
Lajos, Tóth Pál, Turiné Orosz Margit, Vitális István képviselők
Távol van: Dr. Mészáros Miklós képviselő
Jelen van továbbá:
Dr. Almási Csaba
Dr. Sztronga Eszter
Énekesné Dr. Kótka Andrea
Krokavecz Györgyné
Kovács-Hagyó Zoltán
Béri-Vitkó Ilona
Kiss Lajos
Dudásné Balázs Zita
Oroszné Mák Erika
Berki Lajos
Dr. Eszenyi Géza
Antal Gyuláné
Kompár Jánosné
Tengely András
Bíró Ferenc
Halász Sándor
Fodor Gábor
Bárdos Géza
Pataki Éva
Pap Béláné

jegyző
aljegyző
jogtanácsos
PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője
PH. Pénzügyi Osztály vezetője
PH. Oktatási, Művelődési és Sport Osztály vezetője
PH.Településfejlesztési
és
Vagyongazdálkodási
Osztály vezetője
PH. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály
vezetője
PH. Hatósági Osztály vezetője
Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
ABP Kórház Egészségügyi. és Szolgáltató Nonprofit
Kft. cégvezető, főigazgató, főorvosa
EDDSZ Ózdi Körzetközponti Alapszervezet elnöke
Üzemi Tanács elnöke
ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője
Ózdi Távhő Kft ügyvezetője
Közterület-felügyelet vezetője
BAZ Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Ózdi Kirendeltség vezetője
jegyzőkönyvvezető (1-12/b. napirendi pontig)
jegyzőkönyvvezető (13-28. napirendi pontig)

Fürjes Pál köszönti a megjelenteket. Kéri a jelenlévőket, kapcsolják be a szavazógépet és
kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat. Megállapítja, hogy Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete határozatképes, mivel 14 képviselő jelen van. Elmondja, a kiadott
meghívóhoz képest néhány változás történik a napirendi pontokban. Az 5/b.) napirendnek
javasol felvenni egy új előterjesztést, „Javaslat peremkerületi és városrehabilitációs
tanácsnok megválasztására” címmel. A 9.) napirend egy későbbi ülésen lesz tárgyalva,
helyette „Javaslat a BORSODVÍZ Zrt-ben történő részvényvásárlásra” című előterjesztést

2

javasolja. Szintén újként felvételre kéri 12/b.) napirendként a „Tájékoztató az Ózdi Távhő
Kft. gázbeszerzési szerződéséről” című előterjesztést. A 15.) napirendi pont levételre
kerül, helyette a „Javaslat az Ózdi Hivatásos Tűzoltóság vagyonátadásának
tudomásulvételére” tárgyú előterjesztést javasolja. A meghívóban szereplő 24.) pont
„Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok”a tanácskozás végére kerül, helyére újként
javasol felvenni további négy előterjesztést. Eszerint 24.) „Javaslat alapítványok
támogatásának jóváhagyására”, 25.) „Javaslat a Sajóvárkonyi Könyvtár felújításának
befejezéséhez szükséges munkák költségeinek biztosítására és a bérleti szerződés
módosítására”, 26.) „Javaslat az Ózd Városi Tanuszodával kapcsolatos kiegészítő
megállapodás 2. számú módosítására”, 27.) „Javaslat az Ózd, Velence telep 38/2. és
Velence telep 39/1.sz. alatti önkormányzati tulajdonú bérlakásokra egyszeri
bérlőkiválasztási jog biztosítására”, 28.) „Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok”,
amihez Márton Ferenc jelentkezett hozzászólásra, melynek témája: „Összefoglaló jelentés
a város jelenlegi gazdasági és társadalmi helyzetéről, a meglévő és várható trendekről.
Kéri a Képviselő-testületet, szavazzanak a módosított napirend elfogadásáról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi napirendi pontokat fogadja el:
Napirend:
1.)

Beszámoló az egészségügyi közfeladat-ellátás működtetésbe adása óta eltelt
időszakban a Szolgáltatási és Vagyonkezelési Szerződésekben foglalt feladatok
teljesítéséről
Előterjesztő:

2.)

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./…. (….) önkormányzati
rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez
tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló 19/2004. (IV. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:

3.)

Polgármester

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../…..(….) önkormányzati
rendelete az egészségügyi alapellátást biztosító szolgálatok körzeteiről
Előterjesztő:

4.)

Dr. Eszenyi Géza Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és
Szolgáltató Nonprofit Kft. cégvezető, főigazgató, főorvosa

Csutor László települési képviselő

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…. (…..) önkormányzati
rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő:

Polgármester
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5/a.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/….. (…) önkormányzati
rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:

Polgármester

5/b.) Javaslat peremkerületi és városrehabilitációs tanácsnok megválasztására
Előterjesztő:
6.)

Polgármester

Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri
Szabályzatának módosítására

Hivatal

Szervezeti

és

Működési

Előterjesztő: Jegyző
7.)

Javaslat a közoktatási intézményekben 2012/2013-as tanévben/nevelési évben
indítható tanulócsoportok és napközis csoportok/óvodai csoportok számának
engedélyezésére
Előterjesztő:

8.)

Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő:

9.)

10.)

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

Polgármester

Javaslat a BORSODVÍZ Zrt-ben történő részvényvásárlásra
Előterjesztő: Polgármester
Javaslat a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet helyiségigényének
elbírálására
Előterjesztő: Polgármester

11/a.) Javasat MaNDA program Ózd városban történő megvalósítása céljából tervezett
TIOP 1.2.1.B pályázat benyújtásához szükséges önerő önkormányzati biztosítására
Előterjesztő: Polgármester
11/b.) Javaslat az Észak-Magyarországi Operatív Program Turisztikai attrakciók és
szolgáltatások fejlesztése ÉMOP-2.1.1/B-12 pályázat benyújtására
Előterjesztő: Polgármester
Meghívott: Zsigray Árpád pályázat előkészítő koordinátor
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12/a.) Javaslat a távhőszolgáltatás díjának
kapcsolatos állásfoglalás kialakítására

ármegállapításával,

árváltoztatásával

Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője
12/b.) Tájékoztató az Ózdi Távhő Kft. gázbeszerzési szerződéséről
Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője
13.)

Javaslat önkormányzati hozzájárulás megadására az Ózd külterületi 0403/1
hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

14.)

Javaslat nyilvános pályázat kiírására Ózd város közigazgatási területén helyi
autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat ellátására
Előterjesztő: Eseti Bizottság elnöke

15.)

Javaslat az Ózdi Hivatásos Tűzoltóság vagyonátadásának tudomásulvételére
Előterjesztő: Polgármester

16.)

Javaslat a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálásáról hozott
271/2011. (X. 20.) KH határozat módosítására
Előterjesztő: Alpolgármester

17.)

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről
Előterjesztő: Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke

18.)

Tájékoztató a települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatási szerződés
végrehajtásáról
Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője

19.)

Tájékoztató az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 2011. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Dr. Török Béla Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor
Alapítvány Kuratóriumának elnöke

20.)

Tájékoztató a térség – kiemelten Ózd város – 2011. évi munkaerő-piaci
helyzetéről, továbbá a foglalkoztatási eszközrendszerekről
Előterjesztő: B-A-Z Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Ózdi
Kirendeltség vezetője

5

21.)

Tájékoztató az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről
Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

22.)

Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előterjesztő: Polgármester

23.)

Tájékoztató az április 26-i ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről
Összeállította: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

24.)

Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására
Előterjesztő: Polgármester

25.)

Javaslat a Sajóvárkonyi Könyvtár felújításának befejezéséhez szükséges munkák
költségeinek biztosítására és a bérleti szerződés módosítására
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

26.)

Javaslat az Ózd Városi Tanuszodával kapcsolatos kiegészítő megállapodás 2.
számú módosítására
Előterjesztő: Polgármester

27.)

Javaslat az Ózd, Velence telep 38/2. és Velence telep 39/1.sz. alatti önkormányzati
tulajdonú bérlakásokra egyszeri bérlőkiválasztási jog biztosítására
Előterjesztő: Alpolgármester

28.)

Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok

Fürjes Pál ismerteti, a 13.) „Javaslat önkormányzati hozzájárulás megadására az Ózd
külterületi 0403/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez” előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni,
mivel az érintett személy nem járult hozzá a nyilvános tárgyaláshoz, továbbá javasolja a
14.) „Javaslat nyilvános pályázat kiírására Ózd város közigazgatási területén helyi
autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat ellátására” zárt ülésen
történő tárgyalását, mivel nyilvános tárgyalása gazdasági érdekeket sértene.
Kéri a Képviselő-testületet, szavazzanak a
megtárgyalásáról.

14.) napirendi pont zárt ülésen történő

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a „Javaslat nyilvános pályázat kiírására Ózd város közigazgatási területén
helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat ellátására”
című napirendi zárt ülésen történő megtárgyalását.
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1.) napirend
Beszámoló az egészségügyi közfeladat-ellátás működtetésbe adása óta eltelt időszakban
a Szolgáltatási és Vagyonkezelési Szerződésekben foglalt feladatok teljesítéséről
Dr Eszenyi Géza szóbeli kiegészítésében tájékoztat, a kórház az elmúlt időszakban nem
kis nehézségek mellett teljesítette feladatait. Tevékenységükben két alapvető probléma az
alulfinanszírozottság és az orvoshiány. 2012. május 1-jével megtörtént az ózdi kórház
államosítása, de további együttműködést ajánlanak fel az Önkormányzatnak és a városban
lévő nagyvállalatoknak az ügyben, hogyan tudnák segíteni az idejött fiatal orvosok
körülményeit, mivel tudnák őket idecsalogatni. Ennek érdekében egy közös alapítványt
kezdeményeznek, mely a fiatal orvosok bérének kiegészítését célozza meg.
Fürjes Pál hozzáfűzi, a tulajdonjog állami kézbe adása során az átadás-átvétel miatt
számos tárgyalás volt. Köszönetet mond Riz Gábor országgyűlési képviselőnek, aki a
kérdések eldöntésénél mindig az ózdi kórház érdekeit képviselte.
Dr. Bélteczki János felhatalmazás alapján először a Felügyelő Bizottság véleményét
tolmácsolja, melynek elnöke betegség miatt van távol. Mielőbbi gyógyulást kívánnak
neki. A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolja a kórház
beszámolóját. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta az
előterjesztést és egybehangzóan elfogadták. A beszámolót korrektnek tartják, mely nem
fedi el a nehézségeket sem. Elmondja, a városnak nagyon komoly érték a kórház, mely az
átalakításból talán erősebben kerülhet ki, mint amilyen volt.
Vitális István ismerteti, a beszámolót a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egybehangzóan
elfogadta és elfogadásra javasolja.
Kisgergely András kifejti, elolvasva a beszámolót látható, hogy nem egyszerű a kórház
helyzete. Nagyon jó dolog, hogy a barcikaival ellentétben Ózdon továbbra is működni fog
a kórház. A vagyonkezelési díjból fennmaradó összeggel kapcsolatban kérdezi, jelenleg
hol tart az ügy, a város hozzá fog-e jutni ehhez a jelentős összeghez? Kérdést tesz fel a
béremeléssel, bérkompenzációval kapcsolatosan is. Végrehajtották a béremelést, de éppen
ezért a cafetériára már nem jut, mi lett volna jobb a dolgozóknak?
Márton Ferenc felolvas egy budapesti újságból egy olyan cikket, amely e témakört érinti.
A címe: „Nem lesz ágy a betegeknek”. Ez a cikk kitér arra, hogy 36-tal csökkentik az ózdi
kórházban az aktív ágyak számát, a jövőben Miskolcról járnak majd Ózdra az
altatóorvosok. Ennek ellenére Dr. Bélteczki János szerint a kategóriaváltozások pozitívan
érintik az Almási Balogh Pál Kórházban történő gyógyítást. Ő személy szerint nem érti
Dr. Bélteczki János optimizmusát, miszerint ettől a leépítéstől a kórház erősödik.
Dr. Bélteczki János válaszában közli, az aneszteziológiai orvosok Miskolcról történő
kijárásáról szóló információk nem igazak. Valóban 36 ágyat megszüntetnek, de kapnak 2
év múlva 30 ágyat egy pályázat alapján, melyet már elbíráltak, így tehát mínusz 6 ágyról
van szó. Ez nem nevezhető nagy veszteségnek, ezt a munkát ebben az ágyszerkezetben is
el lehet látni. A szakmaiság viszont bizonyos szakmákat illetően megerősítést nyert. Olyan
jellegű ellátásokra kerül majd sor, amelyek idáig nem voltak. Ezért úgy gondolja, hogy
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amennyiben sikerül az ózdi kórház minimum feltételeit teljesíteni, abban az esetben
megerősödve kerül ki a kórház. Egy ellentmondásra hívja fel a figyelmet. Ha még több
ágy lenne, akkor még a minimum feltételek sem teljesülhetnének. Jelenleg kb. 15-20
orvos hiányzik a kórházból, ha azonban a 36 ágy megmarad, akkor lehet, hogy 25 orvos
hiányozna. Tehát úgy gondolja, hogy a kórház szempontjából a 6 ágy elvesztése nem
jelent problémát.
Dr. Eszenyi Géza a felvetésre reagálva elmondja, a cikk egy-két tévedést is tartalmaz. A
finanszírozás nem függ attól, hogy a 36 ágy megvan, vagy nincs. Ez nem befolyásolhatja
a kórház működését. Tájékoztat, kaptak 30 rehabilitációs ágyat, melyet még nem tudnak
működtetni, jelenleg Miskolcon van, s folyik róla a tárgyalás, ott esetleg működtethetik-e,
mivel Ózdon ez csak 2 év múlva lehetséges. Megpróbálják krónikus formában
működtetni. Megkaptak Barcika szülészeti-nőgyógyászati felvevő területéből kb. 25 %nyit. Ezt Ózd a megmaradt ágyakkal el tudja látni, nem jelent problémát. Előrelépést
jelent az, hogy a belgyógyászaton belül 5 ágyon magasabb szintű gasztroenteorológiai,
tehát gyomor-és bélrendszeri problémákra irányuló speciális ellátást fognak tudni
nyújtani, mely eddig nem volt. A vesebetegek ellátásával foglalkozó II-es szintű speciális
ellátáshoz is megkapják az engedélyt, eddig ez sem volt. II-es progresszivitási szintre
emelkedik a nőgyógyászati ellátás, a sebészeti és az intenzív ellátás is. Ezek előrelépések.
Az intézkedések ellenére az ózdi kórház működőképes marad, humánpolitikai
vonatkozásban pedig eredményes tárgyalásokat folytatnak, úgy néz ki, hogy 3 kollégával
máris, és ezt tovább folytatják.
Fürjes Pál köszöni a részletes kiegészítést. A kórház megerősítése sosem volt kérdéses,
hisz az országban földrajzilag indokolt, hogy ez a terület ellátott maradjon, és megerősített
státuszban maradjon az egészségügyi ellátás. A vagyonkezelési díjjal kapcsolatosan a
kórház átadását és helyzetét nem célszerű összekeverni. Az egészségügy
alulfinanszírozott, ez különösen érvényes az ózdi kórházra. Sok tárgyalás volt, melynek a
vége mindig az lett, hogy a kórház nem tudja kitermelni a vagyonkezelési díjat. Ezt
tudomásul véve a fizetési felszólítások elmentek, majd kiadásra került a fizetési
meghagyás, melyet bíróság fog tárgyalni. Eddig két tárgyalás volt. Ez nem azt jelenti,
hogy az Önkormányzat úgy gondolja, mindenképpen el kell marasztalni a kórházat,
hanem ez egy jogos követelés, melynek bíróság útján érvényt szereznek. Az állami átadás
következtében erről az állam képviselője tudomást szerzett és figyelemmel kíséri a
történéseket. Jelenleg az Önkormányzatnak ez ügyben nincs több tennivalója. Egyébként a
vélemények szerint a vagyonkezelési díj továbbra is megilleti az Önkormányzatot.
Dr. Eszenyi Géza a bérkompenzációval kapcsolatosan elmondja, megadták a
bérkompenzációt a dolgozóknak, mely havonta több, mint 6 MFt, ezért nem tudták a havi
1,8 MFt-os cafetériát tovább biztosítani, tekintettel arra, hogy ez nem kötelező. A
dolgozók így jobban járnak.
Fürjes Pál kiegészíti, hogy a mai napon kormányelőterjesztés kifejezetten az ózdi
kórházzal foglalkozik. Az egyértelműség kedvéért elmondja, azok, akik az
egészségügyben önkormányzati, vagy állami tulajdonú kórházban látják el a munkájukat,
ők közalkalmazotti státuszban vannak. Akik viszont Kft-ben (mint pl. az Ózdi Kórház
dolgozói) látják el ugyanazt a feladatot, az eredeti elképzelés szerint nem részesültek
volna abban a bérfejlesztésben, mint az állami közalkalmazottak. Valószínűleg ennek a
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korrigálása fog megtörténni, hisz az amúgy is alacsony bérszínvonalú szakdolgozói és
orvosi kart nem lehet tovább sújtani. Ózdra nehezebb orvost szerezni, mert a bulvár sajtó
mindig rossz hírét kelti a városnak. Ez vonatkozik a vállalkozásokra is. Ez a kialakult vita
és a hozzászólások mutatja, hogy milyen fontos kérdés Ózdnak az egészségügy léte.
Kompár Jánosné kiegészíti a cafetériával kapcsolatban elmondottakat. Nagyon rosszul
érintette a dolgozókat a cafetéria elhagyása, hiszen annyira alacsonyak a bérek, hogy
minden forint számít. Valóban, az volt a legjobb megoldás, hogy a törvény által előírtakat
tartotta be a munkáltató, de a minimálbér megemelésével az idősebb dolgozók jártak
rosszabbul, mert nekik a bérük maradt. Az érdekképviselet próbál a vezetéssel megoldást
találni, a megbeszélések még folyamatban vannak.
Fürjes Pál szavazásra kéri a Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
94/2012. (VI.21.) határozata az egészségügyi közfeladat-ellátás
működtetésbe adása óta eltelt időszakban a Szolgáltatási és Vagyonkezelési
Szerződésekben foglalt feladatok teljesítéséről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület elfogadja az Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató
Nonprofit Kft. által előterjesztett beszámolót a Szolgáltatási és Vagyonkezelési
Szerződésekben foglalt feladatok 2011. évi ellátásáról.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
-.-.Fürjes Pál polgármester
alpolgármesternek.

az

ülés

további

vezetését

átadja

Fazekas

Zoltán

2.) napirend
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./…. (….) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek
bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló 19/2004. (IV. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és
Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttes ülésen tárgyalta a rendelet-módosítást, azt
egybehangzóan elfogadták.
Tóth Pál közli, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság szintén egybehangzóan
elfogadta a rendelet módosítását.
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Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotja az alábbi rendeletet:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2012 (VI. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó
területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló
19/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.
törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Ózd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelet 2. melléklete I.2.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörben
eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság és ugyanezen önkormányzati rendelet
2. melléklet V.1.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Lakásügyi és
Esélyegyenlőségi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról
szóló 19/2004. (IV.15) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Önkormányzati lakást természetes személy részére, lakás céljára lehet bérbe adni,
használni, az alábbi jogcímeken:
a) szolgálati jelleggel,
b) bérlő-kiválasztási jog alapján,
c) szociális feltételekkel,
d) pályázati eljárás keretében,
e) lakáscsere alapján.”
2. §
A Rendelet 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A bérbeadó a rendeltetésszerű használatot, valamint a szerződésben foglalt
kötelezettségek teljesítését évente egy alkalommal – a bérlő szükségtelen háborítása
nélkül – ellenőrzi. Az évente egy alkalommal történő ellenőrzésre való utalást és a
bérlő tűrési kötelezettségét a szerződésnek is tartalmaznia kell. „
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3. §
A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bérbeadó és a bérlő megállapodhatnak, hogy a bérlő a lakást átalakítja, felújítja,
korszerűsíti. A munkálatok elvégzése előtt meg kell kérni a bérbeadó írásos
hozzájárulását, valamint a költségek viselésére bérbeszámítási megállapodást kell
kötni. Az engedély nélkül elvégzett munkálatokért, valamint az ingatlanban hagyott
berendezési tárgyakért utólag a bérlő ellenértéket nem igényelhet.”
4. §
A Rendelet 32. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A pályázónak – abban az esetben, ha nem magánszemély – a pályázati kérelemhez
csatolni kell a vállalkozói igazolvány, társasági szerződés és aláírási címpéldány, egyéb
szervezetek esetén a bírósági nyilvántartásba vételről szóló okirat másolatát, valamint
igazolást arról, hogy köztartozása nincs. Magánszemélynek a pályázati kérelméhez
csatolnia kell az utolsó három havi jövedelemigazolását. A három havi jövedelméből
számított átlagjövedelemnek legalább a mindenkori minimálbér összegét el kell érnie.
Nem nyújthat be pályázatot az a gazdálkodó szervezet, amelynek köztartozása van,
valamint magánszemély, akinek jövedelme nem éri el a rendeletben meghatározott
minimum összeget.”
5. §
A Rendelet 51. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Rendkívüli indokolt esetben a területi képviselő a területén elhelyezkedő üresen álló
komfort nélküli önkormányzati bérlakás bérlőjére – évente legfeljebb tíz alkalommal –
javaslatot tehet. Amennyiben a megjelölt személy a bérbeadási listára kerülés
feltételeinek megfelel, a végleges névjegyzék elkészítéséig, határozott időre, üresen
álló önkormányzati bérlakás bérlőjéül kijelölhető. ”
6. §
A Rendelet 53. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bérbeadó az összkomfortos, komfortos és félkomfortos lakást – az 53. § (2)
bekezdésében meghatározottak, illetve egyedi képviselő-testületi döntés kivételével – a
bérbeadó által lefolytatott pályázati eljárást követően adja bérbe.”
7. §
(1) A Rendelet 54. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:
a) a pályázó nevét, címét és aláírását,
b) nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja,
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c) a (2)-(6) bekezdés szerinti, az utolsó három havi jövedelemre vonatkozó
igazolásokat.
(2) Egyedülálló pályázó esetén az (1) bekezdésben felsoroltakon túlmenően a
pályázatnak tartalmaznia kell igazolást arról, hogy a pályázó
a) 40 m2 alatti összkomfortos lakás esetén havonta legalább a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összege 200 %-ának,
b) 40 m2 feletti összkomfortos lakás esetén havonta legalább 220 %-ának,
c) 40 m2 alatti komfortos lakás esetén havonta legalább 180 %-ának,
d) 40 m2 feletti komfortos lakás esetén havonta legalább 210 %-ának,
e) 40 m2 alatti félkomfortos, illetve komfort nélküli lakás esetén havonta legalább
150 %-ának,
f) 40 m2 feletti félkomfortos, illetve komfort nélküli lakás esetén havonta legalább
160 %-ának megfelelő, az 1994. évi LIII. tv. alapján végrehajtás alá vonható
rendszeres nettó jövedelemmel rendelkezik.
(3)

Több pályázó és vele együtt költöző, legfeljebb három tagú család esetén az (1)
bekezdésben felsoroltakon túlmenően a pályázatnak tartalmaznia kell igazolást arról,
hogy
a) 40 m2 alatti összkomfortos lakás esetén a pályázó családjában az egy főre jutó
havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120 %-át
meghaladja, és a pályázó(k) havonta legalább a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összege 220 %-ának megfelelő, az 1994. évi LIII. tv. alapján
végrehajtás alá vonható rendszeres nettó jövedelemmel rendelkezik.
b) 40 m2 feletti összkomfortos lakás esetén a pályázó családjában az egy főre jutó
havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120 %-át
meghaladja, és a pályázó(k) havonta legalább a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összege 280 %-ának megfelelő, az 1994. évi LIII. tv. alapján
végrehajtás alá vonható rendszeres nettó jövedelemmel rendelkezik.
c) 40 m2 alatti komfortos lakás esetén a pályázó családjában az egy főre jutó havi
jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át
meghaladja, és a pályázó(k) havonta legalább a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összege 200 %-ának megfelelő, az 1994. évi LIII. tv. alapján
végrehajtás alá vonható rendszeres nettó jövedelemmel rendelkezik.
d) 40 m2 feletti komfortos lakás esetén a pályázó családjában az egy főre jutó havi
jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át
meghaladja, és a pályázó(k) havonta legalább a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összege 250 %-ának megfelelő, az 1994. évi LIII. tv. alapján
végrehajtás alá vonható rendszeres nettó jövedelemmel rendelkezik.
e) 40 m2 alatti félkomfortos, illetve komfort nélküli lakás esetén a pályázó
családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 120 %-át meghaladja, és a pályázó(k) havonta legalább a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege 160 %-ának megfelelő, az 1994.
évi LIII. tv. alapján végrehajtás alá vonható rendszeres nettó jövedelemmel
rendelkezik.
f) 40 m2 feletti félkomfortos, illetve komfort nélküli lakás esetén a pályázó
családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 120 %-át meghaladja, és a pályázó(k) havonta legalább a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege 170 %-ának megfelelő, az 1994.
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évi LIII. tv. alapján végrehajtás alá vonható rendszeres nettó jövedelemmel
rendelkezik.
(4)

Több pályázó és vele együtt költöző háromnál több családtag esetén az (1)
bekezdésben felsoroltakon túlmenően a pályázatnak tartalmaznia kell igazolást arról,
hogy
a) 40 m2 alatti összkomfortos lakás esetén a pályázó családjában az egy főre jutó
havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 110 %-át
meghaladja, és a pályázó(k) havonta legalább a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összege 260 %-ának megfelelő, az 1994. évi LIII. tv. alapján
végrehajtás alá vonható rendszeres nettó jövedelemmel rendelkezik.
b) 40 m2 feletti összkomfortos lakás esetén a pályázó családjában az egy főre jutó
havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 110 %-át
meghaladja, és a pályázó(k) havonta legalább a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összege 300 %-ának megfelelő, az 1994. évi LIII. tv. alapján
végrehajtás alá vonható rendszeres nettó jövedelemmel rendelkezik.
c) 40 m2 alatti komfortos lakás esetén a pályázó családjában az egy főre jutó havi
jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át
meghaladja, és a pályázó(k) havonta legalább a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összege 220 %-ának megfelelő, az 1994. évi LIII. tv. alapján
végrehajtás alá vonható rendszeres nettó jövedelemmel rendelkezik.
d) 40 m2 feletti komfortos lakás esetén a pályázó családjában az egy főre jutó havi
jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át
meghaladja, és a pályázó(k) havonta legalább a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összege 290 %-ának megfelelő, az 1994. évi LIII. tv. alapján
végrehajtás alá vonható rendszeres nettó jövedelemmel rendelkezik.
e) 40 m2 alatti félkomfortos, illetve komfort nélküli lakás esetén a pályázó
családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 120 %-át meghaladja, és a pályázó(k) havonta legalább a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege 200 %-ának megfelelő, az 1994.
évi LIII. tv. alapján végrehajtás alá vonható rendszeres nettó jövedelemmel
rendelkezik.
f) 40 m2 feletti félkomfortos, illetve komfort nélküli lakás esetén a pályázó
családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 120 %-át meghaladja, és a pályázó(k) havonta legalább a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege 210 %-ának megfelelő, az 1994.
évi LIII. tv. alapján végrehajtás alá vonható rendszeres nettó jövedelemmel
rendelkezik.”
8. §

(2) A Rendelet 54. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha az előírt időben pályázati ajánlat nem érkezik, úgy a pályázat kiírását követő hat
hónapon belül a pályázati alapfeltételeket vállaló bármely bérlővel szerződést lehet
kötni, ennek hiányában hat hónap elteltével a pályázati kiírást meg kell ismételni. A
pályázati időszakot követően megkötött szerződéseknél a bérlőnek két havi lakbért kell
előre megfizetnie.”
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9. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.
10. §
Hatályát veszti:
1. a Rendelet 48/A. §-a,
2. a Rendelet módosításáról szóló 29/2004.(XI.23.) önkormányzati rendelet,
3. a Rendelet módosításáról szóló 16/2005.(IV.27.) önkormányzati rendelet,
4. a Rendelet módosításáról szóló 22/2005.(VI.29.) önkormányzati rendelet,
5. a Rendelet módosításáról szóló 11/2006.(III.31.) önkormányzati rendelet,
6. a Rendelet módosításáról szóló 25/2006.(XI.24.) önkormányzati rendelet,
7. a Rendelet módosításáról szóló 8/2007.(IV.13.) önkormányzati rendelet,
8. a Rendelet módosításáról szóló 25/2007.(IX.26.) önkormányzati rendelet,
9. a Rendelet módosításáról szóló 27/2007.(XII.20.) önkormányzati rendelet,
10. a Rendelet módosításáról szóló 3/2008.(II.20.) önkormányzati rendelet,
11. a Rendelet módosításáról szóló 22/2008.(VI.30.) önkormányzati rendelet,
12. a Rendelet módosításáról szóló 34/2008.(XII.10.) önkormányzati rendelet,
13. a Rendelet módosításáról szóló 5/2009.(III.13.) önkormányzati rendelet,
14. a Rendelet módosításáról szóló 20/2009.(XII.22.) önkormányzati rendelet,
15. a Rendelet módosításáról szóló 11/2010.(VI.25.) önkormányzati rendelet,
16. a Rendelet módosításáról szóló 16/2010.(XI.5.) önkormányzati rendelet,
17. a Rendelet módosításáról szóló 12/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelet.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester
-.-.-

3.) napirend
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../…..(….) önkormányzati
rendelete az egészségügyi alapellátást biztosító szolgálatok körzeteiről
Csutor László megköszöni a táblási térség nevében az előkészítő munkák elvégzését a
védőnői szolgálat beindításához. Hangsúlyozza, többtíz éve nem volt Táblának ilyen
védőnői szolgálata, az ilyen pozitív dolgokról is kellene írni a pesti újságokban.
Dr. Bélteczki János közli, az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra ajánlja a rendeletet. Megjegyzi, 2-3 testületi ülésenként mindig téma
valamilyen megújulás, vagy felújítás az egészségügyben, ami ebben az ínséges
időszakban tényleg megérné a pesti újságok figyelmét.
Vitális István tájékoztat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és
Esélyegyenlőségi Bizottsággal együtt tárgyalta meg a rendeletet, s azt egyhangúlag
elfogadásra javasolják. A munkálatokat egy 100 %-os támogatású pályázat alapján
startmunka keretében az Önkormányzat intézménye végezte.
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Tóth Pál közli, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság szintén egybehangzóan
elfogadta a rendeletet.
Dr. Kósné Dargai Rita kiegészíti az előterjesztőt. 100 %-osan támogatott pályázat útján
sikerült megoldani a több évtizedre visszanyúló problémát, miszerint Táblának nem volt
védőnői tanácsadója. Azáltal, hogy beindult 7. tanácsadóként a városban, helyben, teljes
munkaidőben rendelkezésre állnak a védőnők az ott lakó édesanyáknak. Az új körzet
kialakításával négy további körzetet kellett módosítani oly módon, hogy az Ózd-Tábla
település rész utcái a 3. és 9. védőnői körzetbe kerültek áthelyezésre. A szolgálat július 1én indul.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotja az alábbi rendeletet:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátást biztosító
szolgálatok körzeteiről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklet I.2.6. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Ózd Város Önkormányzata az általa megszervezett egészségügyi alapellátást
biztosító szolgálatok ellátási körzeteit Ózd város közigazgatási területén az alábbiak
szerint állapítja meg és alakítja ki:
a) a háziorvosi körzeteket az 1. melléklet,
b) a házi gyermekorvosi körzeteket a 2. melléklet,
c) a fogorvosi körzeteket a 3. melléklet,
d) a területi védőnői körzeteket a 4. melléklet,
e) az iskola-egészségügyi körzeteket az 5. melléklet,
f) az ifjúság-egészségügyi körzetet a 6. melléklet
tartalmazza.
2. § Ez a rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba.
3. § Hatályát veszti Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi,
házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 8/2011. (IV.22.) önkormányzati
rendelete.

dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester
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1. melléklet a 14/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez
1. A 2. háziorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Alkotmány út 3.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

A
48-as út
Ady Endre utca
Béke utca
Bem utca
Cserdalápa utca
Egyház völgy
József Attila út
Karu utca
Kenderszer út
Kiserdő alja
Mogyorós völgy
Óvoda utca
Pázmány út
Rákóczi Ferenc utca
Szondi György utca
Toldi Miklós utca
Új telep páratlan oldala 23-tól végig
Váci Mihály utca

2. A 3. háziorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Mekcsey István út 199.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Álmos vezér utca
Bánszállás telep
Berkenye utca
Botond vezér utca
Buda vezér utca
Dobó István utca
Előd vezér utca
Etele utca
Huba vezér utca
Jánossza völgy
Kiskapud telep
Kistó utca
Kond vezér utca
Kovács-Hagyó Gyula út
Ladánybánya telep
Mekcsey István út
Ond vezér utca
Őrs vezér utca
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19.
20.
21.
22.
23.
24.

Taksony vezér utca
Tass vezér utca
Tétény vezér utca
Tinódi utca
Várkonyi út
Zsolt vezér utca

3. A 4. háziorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Rozsnyói út 15.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Áchim András utca
Center út
Dózsa György út
Forrás utca
Földes Ferenc utca
Gál-völgye út
Gárdonyi Géza utca
Hársfa utca
Hunyadi János utca
Jókai Mór utca
Kossuth Lajos utca
Kőalja út páros oldala 128-végig
Lyukó völgy
Madách Imre utca
Május 1. utca
Mátyás király utca
Móricz Zsigmond utca
Munkácsy Mihály út
Puskin utca
Rozsnyói út
Sajó utca
Sümeg utca
Szemere utca
Szőlőkalja út
Szövetkezeti utca
Tábla út
Tóth Ede utca
Virág utca

4. Az 5. háziorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Damjanich út 16.)
A
1.
2.
3.

Bercsényi Miklós utca
Bólyai Farkas utca
Damjanich út
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Egressy Gábor utca
Fráter György utca
Kőalja út páratlan oldala 1-től 127-ig
Körte völgy
Muskátli utca
Nefelejcs utca
Németh László utca
Pásztor utca
Petőfi Sándor út 1-től 36-ig
Rózsavölgyi utca
Szegfű utca
Szenna utca
Sziklás tető
Vadász utca
Vasút utca
Velence telep

5. A 6. háziorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Puskás Tivadar út 1.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Balassi Bálint utca
Baross Gábor utca
Batthyány utca
Bláthy Ottó utca
Budai Nagy Antal utca
Csaba utca
Cséti Ottó utca
Derkovits Gyula utca
Eötvös Lóránd utca
Gábor Áron utca
Ifjúság utca
Irinyi János utca
Jedlik Ányos utca
Kárpáti utca
Kodály Zoltán utca
Kunt Ernő utca
Lechner Ödön utca
Március 15. utca páratlan oldala 1-től 37-ig
Március 15. utca páros oldala 2-től 58-ig
Mészáros Lázár utca
Mosonyi Mihály utca
Nap utca
Nyár utca
Petőfi Sándor út 37-től végig
Puskás Tivadar út
Ráctag út
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Roób József utca
Susa út
Széchenyi István utca
Székely Bertalan utca
Szigligeti utca
Temesvári utca
Thököly Imre utca
Tormás utca
Uraj út
Vásárhelyi Pál utca
Verne Gyula utca
Wesselényi út
Ybl Miklós utca
Zsély Aladár utca
Zsolnay tér

6. A 7. háziorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Alkotmány út 3.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Akácos út
Alkotmány út
Bajcsy-Zsilinszky E. utca
Bányász utca
Bartók Béla utca
Csontalma utca
Hétes telep
Hétes völgy
Honvéd utca
Istenmező utca
Ív út
Kazinczy Ferenc utca
Kisamerika sor
Munkás út
Nagyamerika utca
Révay utca
Sturmán utca
Szabó Lőrinc utca
Táncsics telep
Új telep 1-től 22-ig
Vajda János utca
Vas köz
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7. A 8. háziorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Nemzetőr utca 19.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Bethlen Gábor utca
Bocskai István utca
Cipó utca
Csákány utca
Csokonai utca
Építők útja
Füredi utca
Hajnóczy József utca
Iparvasút utca
Katona József út
Kosztolányi Dezső utca
Lomb utca
Martinovics Ignác út
Meggyes utca
Mikes Kelemen út
Nemzetőr utca
Radnóti Miklós utca
Temető utca
Vasvári Pál utca
Települési szintű, lakcím nélküli felnőttek

8. A 9. háziorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Lehel vezér út 16.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Árpád vezér út páratlan oldala 1-től végig
Árpád vezér út páros oldala 2-től 22/C-ig
Bolyki főút páratlan oldala 1-től 25/C-ig
Bolyki főút páros oldala 2-től 14-ig
Bulcsu utca
Szabolcs köz
Zrínyi Miklós út páratlan oldala 1-től végig
Zrínyi Miklós út páros oldala 2-től 72-ig

9. A 10. háziorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Lehel vezér út 16.)
A
1.
2.
3.
4.

Árpád vezér út páros oldala 24-től végig
Baranyai utca
Bibó István utca
Bolyki főút páratlan oldala 27-től 37/B-ig
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Bolyki Tamás utca
Búzás völgy
Debreceni utca
Gömöri utca
Halász utca
Kölcsey utca
Liszt Ferenc utca
Március 15. utca páratlan oldala 39-től végig
Március 15. utca páros oldala 60-tól 188-ig
Strand utca
Szeder utca
Szent István utca 1-től 8/B-ig
Zalai utca

10. A 11. háziorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Újváros tér 6.)
A
1.
2.
3.
4.

Bolyki főút páros oldala 16-tól 50-ig
Géza utca
Lehel vezér út
Nagy Imre út

11. A 12. háziorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Nemzetőr utca 19.)
A
1.
2.
3.
4.

Kolozsi István utca
Kucsera Zoltán út
Vár utca
Vasvár út

12. A 13. háziorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Újváros tér 6.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Barátság utca
Bolyki főút páratlan oldala 39-től végig
Bolyki főút páros oldala 52-től végig
Bornemissza út
Kaffka Margit utca
Károlyi Mihály utca
Krúdy Gyula utca
Liget utca
Szent István utca 9-től végig
Szentsimon út
Újváros tér
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13. A 14. háziorvosi körzet (Székhely: 3661 Ózd, Csépány út 129.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Ács utca
Akna utca
Arany János utca
Boróka utca
Csépány út
Cser utca
Deák út
Domb utca
Fenyő utca
Gubonnai út
Gyergyó utca
Győzelem út
Hegyi utca
Hossó utca
Ibolya utca
Iskola utca
IV. Béla utca
Kisdobos utca
Lam út
Márton utca
Nád utca
Nagyvölgyi út
Nyárjasalja utca
Nyírfa utca
Páfrány út
Pál gazda köz
Rendelő utca
Rózsadomb utca
Semmelweis utca
Somsály út
Somsályfő telep
Szép utca
Tölgyfa utca
Újtelepi utca
Vörösmarty utca
Zrínyi Miklós út páros oldala 74-től végig
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2. melléklet a 14/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelethez
1. Az 1. házi gyermekorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Nemzetőr utca 21.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Baross Gábor utca
Batthyány utca
Bercsényi Miklós utca
Bláthy Ottó utca
Bólyai Farkas utca
Budai Nagy Antal utca
Csaba utca
Cséti Ottó utca
Damjanich út
Derkovits Gyula utca
Egressy Gábor utca
Eötvös Lóránd utca
Fráter György utca
Gábor Áron utca
Ifjúság utca
Irinyi János utca
Jedlik Ányos utca
Kárpáti utca
Kodály Zoltán utca
Kőalja út
Körte völgy
Kunt Ernő utca
Lechner Ödön utca
Március 15. utca páratlan oldala 1-től 37-ig
Március 15. utca páros oldala 2-től 58-ig
Mészáros Lázár utca
Mosonyi Mihály utca
Muskátli utca
Nap utca
Nefelejcs utca
Németh László utca
Nyár utca
Pásztor utca
Petőfi Sándor út
Puskás Tivadar út
Ráctag út
Roób József utca
Rózsavölgyi utca
Susa út
Széchenyi István utca
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Szegfű utca
Székely Bertalan utca
Szenna utca
Szigligeti utca
Sziklás tető
Temesvári utca
Thököly Imre utca
Tormás utca
Uraj út
Vadász utca
Vas köz
Vásárhelyi Pál utca
Vasút utca
Velence telep
Verne Gyula utca
Wesselényi út
Ybl Miklós utca
Zsély Aladár utca
Zsolnay tér

2. A 2. házi gyermekorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Lehel vezér út 16.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Árpád vezér út páratlan oldala 1-től végig
Bibó István út páratlan oldala 1-től 5/B-ig
Bolyki főút páratlan oldala 51-től 65-ig
Bulcsu utca
Géza utca
Kucsera Zoltán út
Lehel vezér út 1-től 17/A-ig
Lehel vezér út 19-től 23/B-ig
Szent István utca páratlan oldala 1-től 11/B-ig
Szent István utca páros oldala 2-től végig
Zrínyi Miklós út páros oldala 6-tól 78-ig

3. A 3. házi gyermekorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Mekcsey István út 199.)
A
1.
2.
3.
4.
5.

Álmos vezér utca
Bánszállás telep
Berkenye utca
Botond vezér utca
Buda vezér utca
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Center út
Dobó István utca
Dózsa György út
Előd vezér utca
Etele utca
Forrás utca
Huba vezér utca
Jánossza völgy
Kiskapud telep
Kistó utca
Kond vezér utca
Kovács-Hagyó Gyula út
Ladánybánya telep
Mekcsey István út páratlan oldala 31-től végig
Mekcsey István út páros oldala 46-tól végig
Ond vezér utca
Őrs vezér utca
Sajó utca
Taksony vezér utca
Tass vezér utca
Tétény vezér utca
Tinódi utca
Tóth Ede utca
Várkonyi út
Zsolt vezér utca

4. A 4. házi gyermekorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Alkotmány út 3.)

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

48-as út
Bányász utca
Bartók Bála utca
Béke utca
Bem utca
Cserdalápa utca
Egyház völgy
Ív út
József Attila út
Karu utca
Kazinczy Ferenc utca
Kenderszer út
Kisamerika sor
Kiserdő alja
Mogyorós völgy
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Munkás út
Nagyamerika utca
Óvoda utca
Pázmány út
Rákóczi Ferenc utca
Révay utca
Sturmán utca
Szabó Lőrinc utca
Szondi György utca
Táncsics telep
Toldi Miklós utca
Új telep
Váci Mihály utca
Vajda János utca

5. Az 5. házi gyermekorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Újváros tér 6.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Árpád vezér út páros oldala 2-től végig
Balassi Bálint utca
Baranyai utca
Bibó István utca páros oldala 2-től végig
Bolyki főút páratlan oldala 1-től 49-ig
Bolyki főút páros oldala 2-től 22-ig
Bolyki Tamás utca
Búzás völgy
Gömöri utca
Kölcsey utca
Lehel vezér út 18-től 18/C-ig
Lehel vezér út 25-től végig
Liszt Ferenc utca
Március 15. utca páratlan oldala 39-től végig
Március 15. utca páros oldala 60-tól 188-ig
Nagy Imre út 1-től 33-ig
Strand utca
Szabolcs köz
Szeder utca
Újváros tér páratlan oldala 1/B-től végig
Zalai utca
Zrínyi Miklós út páratlan oldala 1-től végig
Zrínyi Miklós út páros oldala 2-től 4-ig
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6. A 6. házi gyermekorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Nemzetőr utca 21.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Bethlen Gábor utca
Bocskai István utca
Cipó utca
Csákány utca
Csokonai utca
Építők útja
Füredi utca
Hajnóczy József utca
Iparvasút utca
Katona József út
Kolozsi István utca
Kosztolányi Dezső utca
Lomb utca
Martinovics Ignác út
Meggyes utca
Mikes Kelemen út
Nemzetőr utca
Radnóti Miklós utca
Temető utca
Vár utca
Vasvár út
Vasvári Pál utca
Települési szintű, lakcím nélküli gyermekek

7. A 7. házi gyermekorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Alkotmány út 3.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Áchim András utca
Ady Endre utca
Akácos út
Alkotmány út
Bajcsy Zsilinszky E. utca
Csontalma utca
Földes Ferenc utca
Gál-völgye út
Gárdonyi Géza utca
Hársfa utca
Hétes telep
Hétes völgy
Honvéd utca
Hunyadi János utca
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Istenmező utca
Jókai Mór utca
Kossuth Lajos utca
Lyukó völgy
Madách Imre utca
Május 1. utca
Mátyás király utca
Mekcsey István út páratlan oldala 1-től 29-ig
Mekcsey István út páros oldala 2-től 44-ig
Móricz Zsigmond utca
Munkácsy Mihály út
Puskin utca
Rozsnyói út
Sümeg utca
Szemere utca
Szőlőkalja út
Szövetkezeti utca
Tábla út
Virág utca

8. A 8. házi gyermekorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Újváros tér 6.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Barátság utca
Bolyki főút páros oldala 24-től végig
Bolyki főút páratlan oldala 67-től végig
Bornemissza út
Debreceni utca
Halász utca
Kaffka Margit utca
Károlyi Mihály utca
Krúdy Gyula utca
Liget utca
Nagy Imre út 35-től végig
Szent István utca páratlan oldala 25-től végig
Szentsimon út
Újváros tér páros oldala 4-től végig

9. A 9. házi gyermekorvosi körzet (Székhely: 3661 Ózd, Csépány út 129.)
A
1.
2.
3.
4.

Ács utca
Akna utca
Arany János utca
Boróka utca

28

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Csépány út
Cser utca
Deák út
Domb utca
Fenyő utca
Gubonnai út
Gyergyó utca
Győzelem út
Hegyi utca
Hossó utca
Ibolya utca
Iskola utca
IV. Béla utca
Kisdobos utca
Lam út
Márton utca
Nád utca
Nagyvölgyi út
Nyárjasalja utca
Nyírfa utca
Páfrány út
Pál gazda köz
Rendelő utca
Rózsadomb utca
Semmelweis utca
Somsály út
Somsályfő telep
Szép utca
Tölgyfa utca
Újtelepi utca
Vörösmarty utca
Zrinyi Miklós út páros oldala 80-tól végig
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3. melléklet a 14/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelethez
1. Az I. fogorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Október 23. tér 1.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Akácos út
Alkotmány út
Álmos vezér utca
Bajcsy-Zsilinszky E. utca
Bánszállás telep
Bányász utca
Bartók Béla utca
Berkenye utca
Botond vezér utca
Buda vezér utca
Csépány út páratlan oldala 71-től végig
Csépány út páros oldala 92-től végig
Csontalma utca
Dobó István utca
Előd vezér utca
Etele utca
Huba vezér utca
Istenmező utca
Ív út
Jánossza völgy
Kazinczy Ferenc utca
Kisamerika sor
Kiskapud telep
Kistó utca
Kond vezér utca
Kovács-Hagyó Gyula út
Ladánybánya telep
Mekcsey István út
Munkás út
Nagyamerika utca
Ond vezér utca
Őrs vezér utca
Révay utca
Sturmán utca
Taksony vezér utca
Táncsics telep
Tass vezér utca
Tétény vezér utca
Tinódi utca
Újtelep 1-től 22-ig
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41.
42.
43.
44.

Vajda János utca
Várkonyi út
Vas köz
Zsolt vezér utca

2. A II. fogorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Október 23. tér 1.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Balassi Bálint utca
Baross Gábor utca
Batthyány utca
Bláthy Ottó utca
Budai Nagy Antal utca
Csaba utca
Csákány utca
Cséti Ottó utca
Derkovits Gyula utca
Eötvös Lóránd utca
Fenyő utca
Gábor Áron utca
Gubonnai út
Ifjúság utca
Irinyi János utca
Jedlik Ányos utca
Kodály Zoltán utca
Lechner Ödön utca
Március 15. utca páratlan oldala 1-től 37-ig
Március 15. utca páros oldala 2-től 58-ig
Mészáros Lázár utca
Nagyvölgyi út
Nap utca
Nyár utca
Nyárjasalja utca
Petőfi Sándor út 37-től végig
Puskás Tivadar út
Ráctag út
Széchenyi István utca
Szigligeti utca
Thököly Imre utca
Vásárhelyi Pál utca
Vasvár út
Wesselényi út
Ybl Miklós utca
Zsély Aladár utca
Zsolnay tér
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3. A III. fogorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Október 23. tér 1.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

48-as út
Ady Endre utca
Béke utca
Bem utca
Bercsényi Miklós utca
Bolyai Farkas utca
Damjanich út
Egressy Gábor utca
Egyház völgy
Fráter György utca
József Attila utca
Kenderszer út
Körte völgy
Mogyorós völgy
Muskátli utca
Nefelejcs utca
Németh László utca
Pásztor utca
Pázmány út
Petőfi Sándor út 1-től 36-ig
Rákóczi Ferenc utca
Rózsavölgyi utca
Szegfű utca
Szenna utca
Sziklás tető
Szondi György utca
Toldi Miklós utca
Váci Mihály utca
Vadász utca

4. A IV. fogorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Október 23. tér 1.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Árpád vezér út
Baranyai utca
Barátság utca
Bolyki Tamás utca
Bornemissza út
Bulcsu utca
Búzás völgy
Géza utca
Gömöri utca

32

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Kaffka Margit utca
Károlyi Mihály utca
Krúdy Gyula utca
Liget utca
Liszt Ferenc utca
Nagy Imre út
Strand utca
Szabolcs köz
Szeder utca
Szentsimon út
Újváros tér
Zalai utca

5. Az V. fogorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Október 23. tér 1.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Áchim András utca
Akna utca
Bolyki főút
Boróka utca
Center út
Cser utca
Deák út
Forrás utca
Földes Ferenc utca
Gál-völgye út
Hársfa utca
Hunyadi János utca
Iskola utca
Jókai Mór utca
Kárpáti utca
Kisdobos utca
Kolozsi István utca
Kossuth Lajos utca
Kucsera Zoltán út
Kunt Ernő utca
Madách Imre utca
Május 1. utca
Mátyás király utca
Móricz Zsigmond utca
Nád utca
Nyírfa utca
Óvoda utca
Páfrány út
Puskin utca
Rendelő utca
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Rózsadomb utca
Rozsnyói út
Sajó utca
Susa út
Sümeg utca
Székely Bertalan utca
Szép utca
Tábla út
Temesvári utca
Tormás utca
Tóth Ede utca
Tölgyfa utca
Uraj út
Vár utca
Verne Gyula utca
Vörösmarty utca

6. A VI. fogorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Október 23. tér 1.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Bethlen Gábor utca
Cipó utca
Csokonai utca
Dózsa György út
Építők útja
Gárdonyi Géza utca
Hajnóczy József utca
Hétes telep
Hétes völgy
Honvéd utca
Iparvasút utca
Katona József utca
Kőalja út
Lehel vezér út
Lyukó völgy
Március 15. utca páratlan oldala 39-től végig
Március 15. utca páros oldala 60-tól végig
Martinovics Ignác út
Meggyes utca
Munkácsy Mihály út
Nemzetőr utca
Radnóti Miklós utca
Roób József utca
Szemre utca
Szövetkezeti utca
Vasút utca
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27.
28.
29.
30.
31.

Vasvári Pál utca
Velence telep
Virág utca
Zrínyi Miklós út 1-től 28-ig
Zrínyi Miklós út 30-tól 72-ig

7. A VII. fogorvosi körzet (Székhely: 3600 Ózd, Október 23. tér 1.)

1.

A
Ács utca

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Arany János utca
Bibó István utca
Bocskai István utca
Csépány út páratlan oldala 1-től 67-ig
Csépány út páros oldala 2-től 86-ig
Cserdalápa utca
Debreceni út
Domb utca
Füredi utca
Gyergyó utca
Győzelem út
Halász utca
Hegyi utca
Hossó utca
Ibolya utca
IV. Béla utca
Karu utca
Kiserdő alja
Kosztolányi Dezső utca
Kölcsey utca
Lam út
Lomb utca
Márton utca
Mikes Kelemen út
Mosonyi Mihály utca
Pál gazda köz
Semmelweis utca
Somsály út
Somsályfő telep
Szabó Lőrinc utca
Szent István utca
Szőlőkalja út
Temető utca
Új telep 23-tól végig
Újtelepi utca
Zrínyi út 74-től végig
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8. I. iskolafogászati körzethez tartozó oktatási intézmény
Az I. iskolafogászati körzet székhelye: 3600 Ózd, Október 23. tér 1.

1.
2.
3.
4.

A
Oktatási intézmény neve
Sajóvárkonyi Általános Iskola
Újváros Téri Általános Iskola
Petőfi Sándor Általános Iskola
II. János Pál Katolikus Általános
Iskola

B
Oktatási intézmény székhelye
3600 Ózd, Mekcsey I. út 205.
3600 Ózd, Újváros tér 1.
3600 Ózd, Petőfi S. út 18-20.
3600 Ózd, Bem út 8.

9. II. iskolafogászati körzethez tartozó oktatási intézmény
A II. iskolafogászati körzet székhelye: 3600 Ózd, Október 23. tér 1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A
Oktatási intézmény neve
Árpád Vezér Általános és Szakiskola
Bolyki Tamás Általános Iskola
Apáczai Csere János Általános
Iskola
Csépányi Általános Iskola
Vasvár Úti Általános Iskola
B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat
Speciális Közoktatási és Módszertani
Intézmény Ózdi Tagintézménye

B
Oktatási intézmény székhelye
3600 Ózd, Árpád v. út 13.
3600 Ózd, Bolyki T. utca 42.
3600 Ózd, Kőalja út 149.
3661 Ózd, Csépány út 117.
3600 Ózd, Vasvár út 37/A.
3600 Ózd, 48-as út 26.
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4. melléklet a 14/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez
1.1. Az I. védőnői körzet (Székhely: 3661 Ózd, Csépányi út 121.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ács utca
Arany János utca
Csépány út
Domb utca
Fenyő utca
Gubonna út
Gyergyó utca
Győzelem út
Hegyi utca
Hossó utca
Ibolya utca
IV. Béla utca
Lam út
Márton utca
Nád utca
Nagyvölgyi út
Nyárjasalja utca
Pál gazda köz
Semmelweis utca
Újtelepi utca
Zrínyi Miklós út páratlan oldala 29-től végig
Zrínyi Miklós út páros oldala 80-tól végig

1.2. Az I. védőnői körzethez tartozó oktatási intézmény
A
Oktatási intézmény neve
Csépányi Általános Iskola

1.

B
Oktatási intézmény székhelye
3661 Ózd, Csépány út 117.

2.1. Az II. védőnői körzet (Székhely: 3600 Ózd, Alkotmány út 3.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

48-as út
Ady Endre utca
Bányász utca
Bartók Béla utca
Béke utca
Bem utca
Cserdalápa utca
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Egyház völgy
József Attila út
Karu utca
Kazinczy Ferenc utca
Kenderszer út
Mogyorós völgy
Pázmány út
Rákóczi Ferenc utca
Révay utca
Sturmán utca
Szabó Lőrinc utca
Szondi György utca
Toldi Miklós utca

2.2. A II. védőnői körzethez tartozó oktatási intézmény
A
Oktatási intézmény neve
1.
2.

II. János Pál Katolikus Általános
Iskola
Alkotmány Úti Összevont Óvoda
Mogyorósvölgyi Tagóvoda

B
Oktatási intézmény
székhelye/telephelye
székhelye:
3600 Ózd, Bem út 8.
telephelye:
3600 Ózd, Mogyorós völgy 2/A.

3.1. A III. védőnői körzet (Székhely: 3600 Ózd, Rozsnyói út 15.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Áchim András utca
Hársfa utca
Kőalja út
Kossuth Lajos utca
Madách Imre utca
Sziklás tető

3.2. A III. védőnői körzethez tartozó oktatási intézmény

1.

A
Oktatási intézmény neve
Széchenyi István Közgazdasági
Szakközépiskola

B
Oktatási intézmény székhelye
3600 Ózd, 48-as út 6.
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4.1. A IV. védőnői körzet (Székhely: 3600 Ózd, Nemzetőr utca 19.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bethlen Gábor utca
Bocskai István utca
Füredi utca
Iparvasút utca
Lomb utca
Meggyes utca
Nemzetőr utca
Radnóti Miklós utca
Vasvár út páros oldala 2-től végig
Vasvár út páratlan oldala 9-től 27-ig

4.2. A IV. védőnői körzethez tartozó oktatási intézmények
A
Oktatási intézmény neve
1.
2.

Vasvár Úti Általános Iskola alsó
tagozat
Városközponti Napköziotthonos
Óvoda Nemzetőr Úti Tagóvoda

B
Oktatási intézmény
székhelye/telephelye
székhelye:
3600 Ózd, Vasvár út 37/A.
telephelye:
3600 Ózd, Nemzetőr út 18.

5.1. Az V. védőnői körzet (Székhely 3600 Ózd, Lehel vezér út 16.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Árpád vezér út páratlan oldala 1-től 23-ig
Árpád vezér út páros oldala 2-től végig
Bulcsu utca
Géza utca 1-től 13-ig
Géza utca 15.
Kucsera Zoltán út
Lehel vezér út páratlan oldala 1-től 9/B-ig
Zrínyi Miklós út páratlan oldala 1-től 27-ig
Zrínyi Miklós út páros oldala 6-tól 80-ig

5.2. Az V. védőnői körzethez tartozó oktatási intézmény

1.

A
Oktatási intézmény neve
Árpád Vezér Általános és
Szakiskola

B
Oktatási intézmény székhelye
3600 Ózd, Árpád v. út 13.
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6.1. A VI. védőnői körzet (Székhely: 3661 Ózd, Csépány út 121.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Akna utca
Boróka utca
Cser utca
Deák út
Iskola utca
Kisdobos utca
Nyírfa utca
Páfrány út
Rendelő utca
Rózsadomb utca
Somsályfő telep
Somsály út
Szép utca
Tölgyfa utca
Vörösmarty utca

6.2. A VI. védőnői körzethez tartozó oktatási intézmények
A
Oktatási intézmény neve
1.

2.

B
Oktatási intézmény
székhelye/telephelye
székhelye:
3600 Ózd, Bem út 14.

B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat
József Attila Gimnázium,
Szakképző Iskola és Kollégium
Petőfi Úti-Csépányi Összevont
Óvoda Somsályi Tagóvoda

telephelye:
3662 Ózd, Somsály út 15.

7.1. A VII. védőnői körzet (Székhely: 3600 Ózd, Nemzetőr utca 19.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bercsényi Miklós utca
Bólyai Farkas utca
Damjanich út
Egressy Gábor utca
Fráter György utca
Körte völgy
Muskátli utca
Nefelejcs utca
Németh László utca
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Rózsavölgyi utca
Szegfű utca
Szenna utca
Vadász utca
Vasút utca
Velence telep

7.2. A VII. védőnői körzethez tartozó oktatási intézmény

1.

A
Oktatási intézmény neve
Petőfi Úti-Csépányi Összevont
Óvoda Damjanich Úti
Tagóvoda

B
Oktatási intézmény telephelye
3600 Ózd, Damjanich út 3.

8.1. A VIII. védőnői körzet (Székhely: 3600 Ózd, Mekcsey István út 199.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bánszállás telep
Botond vezér utca
Buda vezér utca
Előd vezér utca
Etele utca
Kistó utca
Kond vezér utca
Mekcsey István út páratlan oldala 31-től végig
Mekcsey István út páros oldala 8-tól végig
Ond vezér utca
Taksony vezér utca
Tass vezér utca
Tinódi utca
Várkonyi út
Zsolt vezér utca

8.2. A VIII. védőnői körzethez tartozó oktatási intézmények
A
Oktatási intézmény neve
1.

2.

Sajóvárkonyi-Táblai Összevont
Óvoda
Bánszállási Tagóvoda
Sajóvárkonyi-Táblai Összevont
Óvoda

B
Oktatási intézmény
székhelye/telephelye
telephelye:
3600 Ózd, Bánszállás tp. 30.
székhelye:
3600 Ózd, Tétény v. u. 1.
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9.1. A IX. védőnői körzet (Székhely: 3600 Ózd, Rozsnyói út 15.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Földes Ferenc utca
Gál-völgye út
Gárdonyi Géza utca
Hunyadi János utca
Jókai Mór utca
Lyukó völgy
Május 1. utca
Mátyás király utca
Móricz Zsigmond utca
Munkácsy Mihály út
Pásztor utca
Puskin utca
Rozsnyói út
Sümeg utca
Szemere utca
Szőlőkalja út
Szövetkezeti utca
Tábla út
Virág utca

9.2. A IX. védőnői körzethez tartozó oktatási intézmények
A
Oktatási intézmény neve
1.

Apáczai Csere János Általános
Iskola

2.

Sajóvárkonyi-Táblai
Összevont Óvoda
Virág Úti Tagóvoda

B
Oktatási intézmény
székhelye/telephelye
székhelye:
3600 Ózd, Kőalja út 149.
telephelye:
3600 Ózd, Virág út 27.

10.1. A X. védőnői körzet (Székhely: 3600 Ózd, Alkotmány út 3.)
A
1.
2.
3.
4.
5.

Akácos út
Alkotmány út
Bajcsy-Zsilinszky E. utca
Csontalma utca
Hétes telep

42

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hétes völgy
Honvéd utca
Istenmező utca
Mekcsey István út páratlan oldala 1-től 29-ig
Mekcsey István út páros oldala 2-től 4-ig
Rombauer Tivadar tér

10.2. A X. védőnői körzethez tartozó oktatási intézmények

1.
2.

A
Oktatási intézmény neve
Alkotmány Úti Összevont Óvoda
Árpád Vezér Általános és Szakiskola

B
Oktatási intézmény székhelye
3600 Ózd, Alkotmány út 2.
3600 Ózd, Árpád v. út 13.

11.1. A XI. védőnői körzet (Székhely: 3600 Ózd, Újváros tér 6. )
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Baranyai utca
Bolyki főút páros oldala 2-tól 22-ig
Bolyki főút páratlan oldala 39-től 69-ig
Bolyki T. utca
Búzás völgy
Gömöri utca
Kölcsey utca
Liszt Ferenc utca
Március 15. utca páratlan oldala 43-től végig
Március 15. utca páros oldala 58-tól végig
Nagy Imre út 1-től 33-ig
Strand utca
Szeder utca
Újváros tér 1/B-től 7-ig
Zalai utca

11.2. A XI. védőnői körzethez tartozó oktatási intézmény
A
Oktatási intézmény neve
Bolyki Tamás Általános Iskola

1.

B
Oktatási intézmény székhelye
3600 Ózd, Bolyki T. utca 42.

12.1. A XII. védőnői körzet (Székhely: 3600 Ózd, Mekcsey István út 199.)
A
1.
2.
3.

Álmos vezér utca
Berkenye utca
Center út
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dobó István utca
Dózsa György út
Forrás utca
Huba vezér utca
Jánossza völgy
Kiskapud telep
Kovács-Hagyó Gyula út
Ladánybánya telep
Őrs vezér utca
Sajó utca
Tétény vezér utca
Tóth Ede utca

12.2. A XII. védőnői körzethez tartozó oktatási intézmény
A
Oktatási intézmény neve
1.

B
Oktatási intézmény székhelye

Sajóvárkonyi-Táblai Összevont
Óvoda

3600 Ózd, Tétény v. utca 1.

13.1. A XIII. védőnői körzet (Székhely: 3600 Ózd, Lehel vezér út 16.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Árpád vezér út páratlan oldala 25-től végig
Bibó István utca páratlan oldala 1-től végig
Bibó István utca 2.,4.,6.,8.
Bolyki főút páratlan oldala 1-től 37/B-ig
Bolyki főút páratlan oldala 51-től 65-ig
Géza utca 14.
Géza utca 16-től 21-ig
Lehel vezér út 6.
Lehel vezér út páratlan oldala 11-től 23/B-ig
Lehel vezér út 26-tól 35-ig
Lehel vezér út 18., 25., 27.
Lehel vezér út páros oldala 8-tól 16-ig
Szabolcs köz
Szent István utca páratlan oldala 1-től 11/B-ig
Szent István utca páros oldala 2-től végig
Zrínyi Miklós út 2.,4.
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13.2. A XIII. védőnői körzethez tartozó oktatási intézmények
A
Oktatási intézmény neve
1.

2.

B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat József
Attila Gimnázium, Szakképző Iskola
és Kollégium 7. és 8. évfolyam
Béke Telepi Óvodák
Árpád Vezér Úti Tagóvoda

B
Oktatási intézmény
székhelye/telephelye
székhelye:
3600 Ózd, Bem út 14.
telephelye:
3600 Ózd, Árpád vezér út
33.

14.1. A XIV. védőnői körzet (Székhely: 3600 Ózd, Nemzetőr utca 19.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Cipó utca
Csákány utca
Csokonai utca
Építők útja
Hajnóczy József utca
Katona József út
Kolozsi István utca
Kosztolányi Dezső utca
Martinovics Ignác út
Mikes Kelemen út
Temető utca
Vár utca
Vasvár út páratlan oldala 29-től végig
Vasvári Pál utca

14.2. A XIV. védőnői körzethez tartozó oktatási intézmények
A
Oktatási intézmény neve
1.
2.

Vasvár Úti Általános Iskola felső
tagozata
Városközponti Napköziotthonos
Óvoda
Katona József Úti Óvoda

B
Oktatási intézmény
székhelye
3600 Ózd, Vasvár út 37/A.
3600 Ózd, Katona J. út 7.
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15.1. A XV. védőnői körzet (Székhely: 3600 Ózd, Újváros tér 6. )
A
1.
2.
3.
4.
5.

Bolyki főút páratlan oldala 71-től 109-ig
Bolyki főút páros oldala 24-től 50-ig
Nagy Imre út 35-től 41-ig
Szent István utca páratlan oldala 25-től 41-ig
Újváros tér 4-től végig

15.2. A XV. védőnői körzethez tartozó oktatási intézmény
A
Oktatási intézmény neve
1.

B
Oktatási intézmény
székhelye
3600 Ózd, Mekcsey I. út
205.

Sajóvárkonyi Általános Iskola

16.1. A XVI. védőnői körzet (Székhely: 3600 Ózd, Nemzetőr utca 19.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Balassi Bálint utca
Baross Gábor utca
Batthyány utca
Bláthy Ottó utca
Budai Nagy Antal utca
Csaba utca
Cséti Ottó utca
Derkovits Gyula utca
Eötvös Lóránd utca
Gábor Áron utca
Ifjúság utca
Irinyi János utca
Jedlik Ányos utca
Kárpáti utca
Kodály Zoltán utca
Kunt Ernő utca
Lechner Ödön utca
Március 15. utca páros oldala 2-től 56-ig
Március 15. utca páratlan oldala 1-től 41-ig
Mészáros Lázár utca
Mosonyi Mihály utca
Nap utca
Nyár utca
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Petőfi Sándor út
Puskás Tivadar út
Ráctag út
Roób József utca
Susa út
Széchenyi István utca
Székely Bertalan utca
Szigligeti utca
Temesvári utca
Thököly Imre utca
Tormás utca
Uraj út
Vásárhelyi Pál utca
Verne Gyula utca
Wesselényi út
Ybl Miklós utca
Zsély Aladár utca
Zsolnay tér

16.2. A XVI. védőnői körzethez tartozó oktatási intézmény

1.

A
Oktatási intézmény neve
Petőfi Sándor Általános Iskola

B
Oktatási intézmény székhelye
3600 Ózd, Petőfi út 18-20.

17.1. A XVII. védőnői körzet (Székhely: 3600 Ózd, Újváros tér 6.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Barátság utca
Bocskai telep
Bolyki főút páratlan oldala 111-től végig
Bolyki főút páros oldala 52-től végig
Bornemissza út
Debreceni utca
Halász utca
Kaffka Margit utca
Károlyi Mihály utca
Krúdy Gyula utca
Liget utca
Szentsimon út
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17.2. A XVII. védőnői körzethez tartozó oktatási intézmények

1.
2.

A
Oktatási intézmény neve
Újváros Téri Általános Iskola
Béke Telepi Óvodák Újváros Téri
Óvoda

B
Oktatási intézmény székhelye
3600 Ózd, Újváros tér 1.
3600 Ózd, Újváros tér 2.

18.1. A XVIII. védőnői körzet (Székhely: 3600 Ózd, Alkotmány út 3.)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ív út
Kisamerika sor
Kiserdő alja
Munkás út
Nagyamerika utca
Óvoda utca
Táncsics telep
Új telep
Váci Mihály utca
Vajda János utca

18.2. A XVIII. védőnői körzethez tartozó oktatási intézmény

1.

A
Oktatási intézmény neve
B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat
Speciális Közoktatási és
Módszertani Intézmény Ózdi
Tagintézménye

B
Oktatási intézmény székhelye
székhelye:
3600 Ózd, 48-as út 26.
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5. melléklet a 14/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

1. Az I. iskola-egészségügyi szolgálat körzetéhez tartozó oktatási intézmények
A
Oktatási intézmény neve
1.
2.
3.
4.

Petőfi Úti-Csépányi Összevont
Óvoda Damjanich Úti Tagóvoda
Árpád Vezér Általános és
Szakiskola
Petőfi Sándor Általános Iskola
Petőfi Úti-Csépányi Összevont
Óvoda

B
Oktatási intézmény
székhelye/telephelye
telephelye:
3600 Ózd, Damjanich út 3.
székhelye:
3600 Ózd, Árpád vezér út 13.
székhelye:
3600 Ózd, Petőfi út 18-20.
székhelye:
3600 Ózd, Petőfi út 26-28.

2. A II. iskola-egészségügyi szolgálat körzetéhez tartozó oktatási intézmények

1.

A
Oktatási intézmény neve
Árpád Vezér Általános és
Szakiskola

B
Oktatási intézmény székhelye
3600 Ózd, Árpád vezér út 13.

3. A III. iskola-egészségügyi szolgálat körzetéhez tartozó oktatási intézmények
A
Oktatási intézmény neve
1.
2.
3.
4.
5.

Apáczai Csere János Általános
Iskola
Sajóvárkonyi-Táblai Összevont
Óvoda Virág Úti Tagóvoda
Sajóvárkonyi Általános Iskola
Sajóvárkonyi-Táblai Összevont
Óvoda Bánszállási Tagóvoda
Sajóvárkonyi-Táblai Összevont
Óvoda

B
Oktatási intézmény
székhelye/telephelye
székhelye:
3600 Ózd, Kőalja út 149.
telephelye:
3600 Ózd, Virág út 27.
székhelye:
3600 Ózd, Mekcsey út 205.
telephelye:
3600 Ózd, Bánszállás tp. 30.
székhelye:
3600 Ózd, Tétény v. u. 1.

4. A IV. iskola-egészségügyi szolgálat körzetéhez tartozó oktatási intézmények

1.

A
Oktatási intézmény neve
Széchenyi István Közgazdasági
Szakközépiskola

B
Oktatási intézmény székhelye
3600 Ózd, 48-as út 6.
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5. Az V. iskola-egészségügyi szolgálat körzetéhez tartozó oktatási intézmények

1.

A
Oktatási intézmény neve
Bolyki Tamás Általános Iskola

B
Oktatási intézmény székhelye
3600 Ózd, Bolyki T. út 42.

6. A VI. iskola-egészségügyi szolgálat körzetéhez tartozó oktatási intézmények
A
Oktatási intézmény neve
1.

2.
3.
4.

B-A-Z. Megyei Önkormányzat
József Attila Gimnázium,
Szakképző Iskola és Kollégium
Vasvár Úti Általános Iskola
Városközponti Napköziotthonos
Óvoda Katona József Úti Óvoda
Városközponti Napköziotthonos
Óvoda Nemzetőr Úti Tagóvoda

B
Oktatási intézmény
székhelye/telephelye
székhelye.
3600 Ózd, Bem út 14.
székhelye:
3600 Ózd, Vasvár út 37/A.
székhelye:
3600 Ózd, Katona J. út 7.
telephelye:
3600 Ózd, Nemzetőr út 18.

7. A VII. iskola-egészségügyi szolgálat körzetéhez tartozó oktatási intézmények
A
Oktatási intézmény neve
1.
2.

3.
4.

II. János Pál Katolikus Általános
Iskola
B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat
Speciális Közoktatási és
Módszertani Intézmény
Ózdi Tagintézménye
Alkotmány Úti Összevont Óvoda
Alkotmány Úti Óvoda
Alkotmány Úti Összevont Óvoda
Mogyorósvölgyi Tagóvoda

B
Oktatási intézmény
székhelye/telephelye
székhelye:
3600 Ózd, Bem út 8.
telephelye:
3600 Ózd, 48-as út 26.

székhelye:
3600 Ózd, Alkotmány út 2.
telephelye:
3600 Ózd, Mogyorósvölgy 2.

8. A VIII. iskola-egészségügyi szolgálat körzetéhez tartozó oktatási intézmények
A
Oktatási intézmény neve
1.
2.
3.

Béke Telepi Óvodák
Árpád Vezér Úti Tagóvoda
Újváros Téri Általános Iskola
Béke Telepi Óvodák
Újváros Téri Óvoda

B
Oktatási intézmény székhelye/
telephelye
telephelye:
3600 Ózd, Árpád vezér 33.
székhelye:
3600 Ózd, Újváros tér 1.
székhelye:
3600 Újváros tér 2.
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9. A IX. iskola-egészségügyi szolgálat körzetéhez tartozó oktatási intézmények
A
Oktatási intézmény neve
1.

Csépányi Általános Iskola

2.

Petőfi Úti - Csépányi Összevont
Óvoda Csépányi Tagóvoda
Petőfi Úti – Csépányi Összevont
Óvoda Somsályi Tagóvoda

3.

B
Oktatási intézmény székhelye/
telephelye
székhelye:
3600 Ózd, Csépány út 117.
telephelye:
3600 Ózd, Csépány út 214.
telephelye:
3600 Ózd, Somsály út 15.
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6. melléklet a 14/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

1. Az ifjúság-egészségügyi szolgálat körzetéhez tartozó oktatási intézmények

1.

2.

A
Oktatási intézmény neve
B-A-Z. Megyei Önkormányzat
József Attila Gimnázium és
Szakképző Iskola
Bolyai Farkas Szakképző
Tagiskolája
B-A-Z. Megyei Önkormányzat
József Attila Gimnázium és
Szakképző Iskola Bolyai Farkas
Szakképző Tagiskolája
-.-.-

B
Oktatási intézmény telephelye
3600 Ózd, Petőfi út 20.

3600 Ózd, Bolyki főút 2.

4.) napirend
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…. (…..) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Dr. Almási Csaba közli, a napirend alapja a jogalkotásról szóló törvény. Ez a törvény a
jogalkotók kötelezettségévé tette, tekintsék át a technikai okok miatt még hatályban lévő,
de tartalma szerint „kiüresedett”, nem használható jogszabályokat. Ennek eleget téve
1986-ig visszamenőleg 157 ilyen technikai jellegű jogszabály maradt hatályban, melyeket
ezzel a rendelettel hatályon kívül helyeznek, s ezáltal tiszta kép alakul ki a helyi
önkormányzati rendeletek területén.
Tóth Pál közli, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság egybehangzóan elfogadta
és elfogadásra javasolja a rendeletet.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotja az alábbi rendeletet:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek
hatályon kívül helyezéséről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény 13.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Ózd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklet I.2.6. pontjában biztosított
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véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
Hatályát veszti:
1. az 1975. évi V. sz. tanácsrendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1986. évi IV.
sz. tanácsrendelet,
2. az Ózd város gyepmesteri szolgálatának ellátásáról szóló 1968. évi 14. sz,
valamint a városi hídmérleg használatáról szóló 1968. évi 15. sz. tanácsrendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 1987. évi V. sz. tanácsrendelet,
3. a TEHÓ bevezetéséről szóló 1986. évi II. sz. tanácsrendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 1988. évi I. sz. tanácsrendelet,
4. a Városi Tanács és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
tanácsrendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1988. évi III. sz.
tanácsrendelet
5. a korábbi években alkotott egyes tanácsrendeletek módosításáról és hatályon
kívül helyezéséről szóló 1990. évi 5. sz. tanácsrendelet,
6. az 1991. évi előzetes költségvetésről szóló 5/1991. (III.05.) önkormányzati
rendelet,
7. az 1991. évi költségvetésről szóló 13/1991. (VI..11.) önkormányzati rendelet,
8. az 1991. évi költségvetésről szóló 13/1991. (VI.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 24/1991. (XI.12.) önkormányzati rendelet,
9. az 1992. évi költségvetésről szóló 10/1992. (IV.14.) önkormányzati rendelet,
10. az 1992. évi költségvetésről szóló 10/1992. (IV.14) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 14/1992. (V.05.) önkormányzati rendelet,
11. az 1991. évi költségvetés teljesítéséről szóló 15/1992. (V.05.) önkormányzati
rendelet,
12. az 1992. évi költségvetésről szóló 10/1992. (IV.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 19/1992. (VII.28.) önkormányzati rendelet,
13. a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről
szóló 16/1992. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 25/1992.
(X.15.) önkormányzati rendelet,
14. az 1992. évi költségvetésről szóló 10/1992. (IV.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 26/1992. (XI.19.) önkormányzati rendelet,
15. a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről
szóló 16/1992. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/1993.
(I.21.) önkormányzati rendelet,
16. az 1993. évi költségvetésről szóló 7/1993. (II.25.) önkormányzati rendelet,
17. a szociális igazgatással és ellátásokkal kapcsolatos hatáskörök átruházásáról
szóló 8/1993. (III. 22.) önkormányzati rendelet,
18. az 1992. évi költségvetés teljesítéséről szóló 9/1993. (III.25.) önkormányzati
rendelet,
19. a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről
szóló 16/1992. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/1993.
(VII.30.) önkormányzati rendelet,
20. az 1993. évi költségvetésről szóló 7/1993. (II.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 22/1993. (XI.22.) önkormányzati rendelet,
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21. az 1994. évi költségvetésről szóló 3/1994. (III.22.) önkormányzati rendelet,
22. az 1993. évi költségvetés teljesítéséről szóló 7/1994. (IV.11.) önkormányzati
rendelet,
23. az 1993. évi pénzmaradvány felhasználásáról szóló 14/1994. (VI.07.)
önkormányzati rendelet,
24. az 1994. évi költségvetésről szóló 3/1994. (III.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 24/1994. (XII.08.) önkormányzati rendelet,
25. a víz-és csatornadíj megállapításáról szóló 6/1994 (III.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 3/1995. (III.01.) önkormányzati rendelet,
26. az 1995. évi költségvetésről szóló 7/1995. (IV.03.) önkormányzati rendelet,
27. a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről
szóló 16/1992. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/1995.
(III.31.) önkormányzati rendelet,
28. az 1994. évi költségvetés teljesítéséről szóló 17/1995. (IV.26.) önkormányzati
rendelet,
29. az 1995. évi költségvetésről szóló 7/1995. (IV.03.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 38/1995. (XI.07.) önkormányzati rendelet,
30. a víz-és csatornadíj megállapításáról szóló 6/1994. (III.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 2/1996. (I.07.) önkormányzati rendelet,
31. az 1996. évi költségvetésről szóló 9/1996. (IV.01.) önkormányzati rendelet,
32. az 1995. évi költségvetés teljesítéséről szóló 13/1996. (IV.30.) önkormányzati
rendelet,
33. az 1996. évi költségvetésről szóló 9/1996. (IV.01.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 26/1996. (XII.31.) önkormányzati rendelet,
34. a víz-és csatornadíj megállapításáról szóló 6/1994 (III.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 1/1997. (I.31.) önkormányzati rendelet,
35. az 1997. évi költségvetésről szóló 4/1997. (II.26.) önkormányzati rendelet,
36. az 1996. évi költségvetés teljesítéséről szóló 11/1997. (IV.28.) önkormányzati
rendelet,
37. az 1997. évi költségvetésről szóló 4/1997. (II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 19/1997. (XII.23.) önkormányzati rendelet,
38. a víz-és csatornadíj megállapításáról szóló 6/1994. (III.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 23/1997. (XII.19.) önkormányzati rendelet,
39. a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről
szóló 16/1992. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 24/1997.
(XII.10.) önkormányzati rendelet,
40. a közterületekről szóló 16/1994. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 25/1997. (XII.23.) önkormányzati rendelet,
41. az 1998. évi költségvetésről szóló 4/1998. (II.23.) önkormányzati rendelet,
42. az 1997. évi költségvetés teljesítéséről szóló 11/1998. (IV.28.) önkormányzati
rendelet,
43. az 1998. évi költségvetésről szóló 4/1998. (II.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 27/1997. (XII.22.) önkormányzati rendelet,
44. az egyes helyi adókra vonatkozó önkormányzati rendeletek módosításáról szóló
29/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet,
45. a víz-és csatornadíj megállapításáról szóló 6/1994. (III.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 31/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet,
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46. a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről
szóló 16/1992. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 32/1998.
(XII.22.) önkormányzati rendelet,
47. az 1999. évi költségvetésről szóló 4/1999. (III.4.) önkormányzati rendelet,
48. az 1998. évi költségvetés teljesítéséről szóló 12/1999. (IV.28.) önkormányzati
rendelet,
49. az 1999. évi költségvetésről szóló 4/1999. (III.04.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 24/1999. (XII.23.) önkormányzati rendelet,
50. a víz-és csatornadíj megállapításáról szóló 6/1994. (III.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 26/1999. (XII.23.) önkormányzati rendelet,
51. a 2000. évi költségvetésről szóló 4/2000. (II.25.) önkormányzati rendelet,
52. az 1999. évi költségvetés teljesítéséről szóló 13/2000. (IV.18.) önkormányzati
rendelet,
53. a helyi cigány kisebbségi önkormányzati testület tagjainak juttatásáról szóló
19/2000. (VI.29.) önkormányzati rendelet,
54. a közterületekről szóló 16/1994. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 34/2000. (XI.24.) önkormányzati rendelet,
55. a 2000. évi költségvetésről szóló 4/2000. (II.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 35/2000. (XII.15.) önkormányzati rendelet,
56. a víz-és csatornadíj megállapításáról szóló 6/1994 (III.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 37/2000. (XII.15.) önkormányzati rendelet,
57. a 2001. évi költségvetésről szóló 3/2001. (III.2.) önkormányzati rendelet,
58. a 2000. évi költségvetés teljesítéséről szóló 10/2001. (IV.18.) önkormányzati
rendelet,
59. az állattartás szabályozásáról szóló 8/2000. (IV.07.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 20/2001. (IX.26.) önkormányzati rendelet,
60. a 2001. évi költségvetésről szóló 3/2001. (III.02.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 29/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet,
61. a víz-és csatornadíj megállapításáról szóló 6/1994. (III.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 30/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet,
62. a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a
díjalkalmazás feltételeiről szóló 20/1999. (VII.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 2/2002. (I.29.) önkormányzati rendelet,
63. az állattartás szabályozásáról szóló 8/2000. (IV.07.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 3/2002. (I.29.) önkormányzati rendelet,
64. a 2002. évi költségvetésről szóló 5/2002. (II.27.) önkormányzati rendelet,
65. a 2001. évi költségvetés teljesítéséről szóló 15/2002. (III.22.) önkormányzati
rendelet,
66. a települési folyékonyhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 33/2001.
(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2002. (V.24.)
önkormányzati rendelet,
67. az állattartás szabályozásáról szóló 8/2000. (IV.07.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 26/2002. (IX.24.) önkormányzati rendelet,
68. a 2002. évi költségvetésről szóló 5/2002. (II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 32/2002. (XII.19.) önkormányzati rendelet,
69. a víz-és csatornadíj megállapításáról szóló 6/1994. (III.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 34/2002. (XII.30.) önkormányzati rendelet,
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70. a települési folyékonyhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 33/2001.
(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 35/2002. (XII.30.)
önkormányzati rendelet,
71. a 2003. évi költségvetésről szóló 3/2003. (II.28.) önkormányzati rendelet,
72. a 2002. évi költségvetés teljesítéséről szóló 7/2003. (IV.01.) önkormányzati
rendelet,
73. a víz-és csatornadíj megállapításáról szóló 6/1994. (III.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 34/2002. (XII.30.) önkormányzati rendelet
kiegészítéséről szóló 12/2003. (V.27.) önkormányzati rendelet,
74. a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a
díjalkalmazás feltételeiről szóló 20/1999. (VII.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 27/2003. (XI.20.) önkormányzati rendelet,
75. a közterületekről szóló 16/1994. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 28/2003. (XI.20.) önkormányzati rendelet,
76. a 2003. évi költségvetésről szóló 3/2003. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 32/2003. (XII.18.) önkormányzati rendelet,
77. a víz-és csatornadíj megállapításáról szóló 6/1994. (III.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 35/2003. (XII.29.) önkormányzati rendelet,
78. a települési folyékonyhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 33/2001.
(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 36/2003. (XII.29.)
önkormányzati rendelet,
79. az egyes helyi adórendeletek módosításáról szóló 1/2004. (I.22.) önkormányzati
rendelet,
80. a 2004. évi költségvetésről szóló 4/2004. (II.26.) önkormányzati rendelet,
81. a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a
díjalkalmazás feltételeiről szóló 20/1999. (VII.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 7/2004. (II.26.) önkormányzati rendelet,
82. a 2003. évi költségvetés teljesítéséről szóló 14/2004. (IV.15.) önkormányzati
rendelet
83. a közbeszerzések helyi szabályairól szóló 15/2003. (VI.30.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 15/2004. (IV.15.) önkormányzati
rendelet,
84. a 2004. évi költségvetésről szóló 4/2004. (II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 32/2004. (XII.21.) önkormányzati rendelet,
85. a települési folyékonyhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 33/2001.
(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 37/2004. (XII.28.)
önkormányzati rendelet,
86. a víz-és csatornadíj megállapításáról szóló 6/1994. (III.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 38/2004. (XII.28.) önkormányzati rendelet,
87. az állattartás szabályozásáról szóló 8/2000. (IV.07.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 2/2005. (I.25.) önkormányzati rendelet,
88. a 2005. évi költségvetésről szóló 3/2005. (III.01.) önkormányzati rendelet,
89. a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a
díjalkalmazás feltételeiről szóló 20/1999. (VII.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 6/2005. (III.01.) önkormányzati rendelet,
90. a helyi cigány kisebbségi önkormányzati testület tagjainak juttatásáról szóló
19/2000 (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2005. (III.01.)
önkormányzati rendelet,
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91. a 2004. évi költségvetés teljesítéséről szóló 14/2005. (IV.26.) önkormányzati
rendelet,
92. a vásárok és piacok rendjéről szóló 17/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 21/2005. (VI.01.) önkormányzati rendelet,
93. az állattartás szabályozásáról szóló 8/2000. (IV.07.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 31/2005. (X.26.) önkormányzati rendelet,
94. a vásárok és piacok rendjéről szóló 17/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 32/2005. (X.26.) önkormányzati rendelet,
95. a 2005. évi költségvetésről szóló 3/2005. (III.01.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 35/2005. (XII.21.) önkormányzati rendelet,
96. a víz-és csatornadíj megállapításáról szóló 6/1994. (III.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 40/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet,
97. a települési folyékonyhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 33/2001.
(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 41/2005. (XII.29.)
önkormányzati rendelet,
98. a 2006. évi költségvetésről szóló 1/2006. (II.24.) önkormányzati rendelet,
99. az állattartás szabályozásáról szóló 8/2000. (IV.07.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 4/2006. (II.24.) önkormányzati rendelet,
100.
a 2005. évi költségvetés teljesítéséről szóló 7/2006. (III.31.) önkormányzati
rendelet,
101.
a 2006. évi költségvetésről szóló 1/2006. (II.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 26/2006. (XII.22.) önkormányzati rendelet,
102.
a közterületekről szóló 16/1994. (VI.01.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 29/2006. (XII.22.) önkormányzati rendelet,
103.
a víz-és csatornadíj megállapításáról szóló 6/1994. (III.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 32/2006. (XII.29.) önkormányzati rendelet,
104.
a települési folyékonyhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 33/2001.
(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 33/2006. (XII.29.)
önkormányzati rendelet,
105.
a 2007. évi költségvetésről szóló 2/2007. (II.28.) önkormányzati rendelet,
106.
a 2006. évi költségvetés teljesítéséről szóló 4/2007. (IV.13.) önkormányzati
rendelet,
107.
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és azok
igénybevételéről szóló 17/2006. (VI.27.) önkormányzati rendelet, a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 3/2004
(II.12.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 10/2006. (IV.01.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 11/2007. (IV.13.)
önkormányzati rendelet,
108.
a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatról szóló
20/2006. (IX.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
23/2007. (IX.26.) önkormányzati rendelet,
109.
a 2007. évi költségvetésről szóló 2/2007. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 26/2007. (IX.26.) önkormányzati rendelet,
110.
a zaj elleni védelem helyi szabályairól szóló 18/1995. (VI.06.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 28/2007. (XII.20.)
önkormányzati rendelet,
111.
a 2007. évi költségvetésről szóló 2/2007. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 31/2007. (XII.29.) önkormányzati rendelet,
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112.
a víz-és csatornadíj megállapításáról szóló 6/1994. (III.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 36/2007. (XII.29.) önkormányzati rendelet,
113.
a települési folyékonyhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 33/2001.
(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 37/2007. (XII.29.)
önkormányzati rendelet,
114.
a 2008. évi költségvetésről szóló 5/2008. (II.20.) önkormányzati rendelet,
115.
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv. egyes rendelkezéseinek
Ózd város területén történő végrehajtásáról szóló 19/2007. (X.01.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2008. (III.25.) önkormányzati
rendelet,
116.
a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a
díjalkalmazás feltételeiről szóló 20/2007. (X.01.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 10/2008. (III.25.) önkormányzati rendelet,
117.
a helyi adókról szóló 38/2007. (XII.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 11/2008. (III.21) önkormányzati rendelet,
118.
a közművelődés helyi szabályozásáról szóló 18/2000. (VI.07.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2008. (III.25.) önkormányzati
rendelet,
119.
a 2007. évi költségvetés teljesítéséről szóló 14/2008. (IV.25.)
önkormányzati rendelet,
120.
az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása
támogatásának 2008. évi feltételrendszeréről szóló 16/2008. (IV.25.)
önkormányzati rendelet,
121.
a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a
díjalkalmazás feltételeiről szóló 20/2007. (X.01.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 18/2008. (V.29.) önkormányzati rendelet,
122.
a közterületekről szóló 16/1994. (VI.01.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 23/2008. (VI.30.) önkormányzati rendelet,
123.
a közterületekről szóló 16/1994. (VI.01.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 25/2008. (IX.15.) önkormányzati rendelet,
124.
a 2008. évi költségvetésről szóló 5/2008. (II.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 26/2008. (X.01.) önkormányzati rendelet,
125.
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2008.
(III.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 29/2008.
(X.31.) önkormányzati rendelet,
126.
a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a
díjalkalmazás feltételeiről szóló 20/2007. (X.01.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 30/2008. (XII.01.) önkormányzati rendelet,
127.
a közterületekről szóló 16/1994. (VI.01.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 31/2008. (XII.01.) önkormányzati rendelet,
128.
a 2008. évi költségvetésről szóló 5/2008. (II.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 37/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet,
129.
a 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.27.) önkormányzati rendelet,
130.
a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a
díjalkalmazás feltételeiről szóló 20/2007. (X.01.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 7/2009. (IV.29.) önkormányzati rendelet,
131.
a 2008. évi költségvetés teljesítéséről szóló 8/2009. (IV.29.) önkormányzati
rendelet,
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132.
a Rendőrség hivatásos állománya letelepedésének támogatásáról szóló
33/2008. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2009.
(VII.10.) önkormányzati rendelet,
133.
a Rendőrség hivatásos állománya letelepedésének támogatásáról szóló
33/2008. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2009. (X.02.)
önkormányzati rendelet,
134.
a 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 14/2009. (X.2.) önkormányzati rendelet,
135.
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 18/2007. (X.01.)
számú rendelet módosításáról szóló 15/2009. (X.30.) önkormányzati rendelet,
136.
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást
eredményező felújítása, korszerűsítése támogatásának 2008. évi pályázati
feltételeiről szóló 15/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
17/2009. (X.30.) önkormányzati rendelet,
137.
az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása
támogatásának 2008. évi feltételrendszeréről szóló 16/2008. (IV.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2009. (X.30.) önkormányzati
rendelet,
138.
a 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 19/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelet,
139.
a helyi adókról szóló 38/2007. (XII.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 21/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelet,
140.
a települési folyékonyhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 33/2001
(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2009. (XII.22.)
önkormányzati rendelet,
141.
a víz-és csatornadíj megállapításáról szóló 6/1994. (III.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 24/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelet,
142.
a helyi adókról szóló 38/2007. (XII.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 38/2009. (I.01.) önkormányzati rendelet,
143.
a települési folyékonyhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 33/2001.
(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 39/2009. (I.01.)
önkormányzati rendelet,
144.
a víz-és csatornadíj megállapításáról szóló 6/1994. (III.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 40/2009. (I.01.) önkormányzati rendelet,
145.
a helyi adókról szóló 38/2007. (XII.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 1/2010 (I.04.) önkormányzati rendelet,
146.
a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet,
147.
a 2009. évi költségvetés teljesítéséről szóló 7/2010. (IV.23.) önkormányzati
rendelet,
148.
a közterületekről szóló 16/1994. (VI.01.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 9/2010. (V.21.) önkormányzati rendelet,
149.
a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 13/2010 . (IX.24.) önkormányzati rendelet,
150.
a víz-és csatornadíj megállapításáról szóló 6/1994. (III.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 18/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet,
151.
a települési folyékonyhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 33/2001.
(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2010. (XII.15.)
önkormányzati rendelet,
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152.
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást
eredményező felújítása, korszerűsítése támogatásának 2008. évi pályázati
feltételeiről szóló 15/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
20/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet,
153.
a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 21/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet,
154.
a helyi adókról szóló 38/2007. (XII.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 1/2011 (I.21.) önkormányzati rendelet,
155.
a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet,
156.
a 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló 13/2011. (IV.22.) önkormányzati
rendelet,
157.
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011.
(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2011. (V.30.)
önkormányzati rendelet.
2.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester
-.-.-

5/a.) napirend
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/.. (…) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dr. Almási Csaba Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata önkormányzati
rendelet formában van megalkotva. Ennek a módosítására azért kerül sor, mert a tavaly év
végén elfogadott államháztartási törvény és az új önkormányzati törvény hatályba lépett
rendelkezései világosan elkülönítik a polgármesteri hivatal feladat- és hatáskörét az
önkormányzat feladat- és hatáskörétől. Ennek a követelménynek tesz eleget ez a rendeletmódosítás.
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság egybehangzóan
elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.
Fazekas Zoltán szavazásra kéri a Képviselő-testületet.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotja az alábbi rendeletet:
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(III.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete I.2.6.
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és
Rendészeti Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 4.§-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az Önkormányzat által ellátandó szakfeladatok jegyzékét az 1/A. függelék
tartalmazza.”
2. §
A Rendelet 1/A. függeléke az 1. függelék.
3.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester
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1.függelék a 16/2012. (VI. 22.)önkormányzati
rendelethez
„1/A függelék a 7/2011.(III.31.) önkormányzati
rendelethez
Az Önkormányzat által ellátandó szakfeladatok jegyzéke
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

360000 Víztermelés, kezelés, ellátás
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
421100 Útépítés
493909 Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás
680001 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés
680002 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
12.
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
13.
841117 Európa parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó
tevékenységek
14.
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenységek
15.
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
16.
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
17.
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
18.
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
19.
841383 Területfejlesztési és rendezési helyi feladatok
20.
841402 Közvilágítás
21.
841403 Város- és községgazdálkodási máshová nem sorolható. szolgáltatás
22.
841901 Önkormányzatok elszámolásai
23.
841902 Központi költségvetési befizetések
24.
841906 Finanszírozási műveletek
25.
841907 Önkormányzatok elszámolásai, költségvetési szerveik
26.
842155 Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolata
27.
842421 Közterület rendjének fenntartása
28.
842531 A polgári védelem ágazati feladatai
29.
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
30.
851011 Óvodai nevelés, ellátás
31.
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
32.
862101 Háziorvosi alapellátás
33.
862301 Fogorvosi alapellátás
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889101 Bölcsődei ellátás
889109 Gyermekek napközbeni ellátása-egyéb szolgáltatás
889924 Családsegítés
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenysége
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatások
931201 Versenysport tevékenység és támogatása
931301 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása
932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés”
-.-.5/b.) napirend
Javaslat peremkerületi és városrehabilitációs tanácsnok megválasztására

Vitális István közli, rendkívüli ülésen tárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a
napirendet , egybehangzóan elfogadásra javasolják. A napirend tárgyalására azért kerül
sor, mert Tartó Lajos képviselő tanácsnoki megbízásáról lemondott 2012.06.30-i hatállyal.
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnökeként tájékoztat, az
előterjesztést megtárgyalták, a határozati javaslatot elfogadásra ajánlják.
Fazekas Zoltán megkéri Csutor Lászlót, személyes érintettségének bejelentésére, és
nyilatkozzon arról, kíván-e szavazni.
Csutor László bejelenti személyes érintettségét és a szavazásban részt kíván venni, a
nyilvános üléshez hozzájárul.
Fazekas Zoltán szavazásra kéri a Képviselő-testületet.
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A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
95/2012. (VI. 21.) határozata
peremkerületi és városrehabilitációs tanácsnok megválasztásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 21. §
alapján 2012. július 1. napjától peremkerületi és városrehabilitációs tanácsnoknak
Csutor László (lakcím: 3600 Ózd, Kőalja út 50.) önkormányzati képviselőt
megválasztja.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
2012. június 30.
-.-.-

6.) napirend
Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására
Dr. Almási Csaba kifejti, ez a napirend szorosan kapcsolódik az önkormányzati SZMSZ
módosításához. Az Áht. azt mondja, pontosan meg kell határozni a feladat- és hatáskörét
a polgármesteri hivatalnak, mely önálló költségvetési szervként működik. Ennek
költségvetés szempontjából is világosan el kell különülnie az önkormányzattól. Ez az
előterjesztés egyrészt ennek tesz eleget, másodsorban tartalmaz már kisebb szervezeti
változásokat, mint pl. az eddigi Gondnoksági és Informatikai Csoport Kincstári és
Gondnoksági Csoportként működik, ellátja a Polgármesteri Hivatal könyvelését,
számviteli feladatainak teljesítését, az utalásokat. A Pénzügyi Osztály végzi továbbra is az
Ózd Városi Önkormányzat, az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, illetve a
Közterület-felügyelet ezzel kapcsolatos feladatait. Így most már fizikailag is, és
személyileg is a két szervezet egymástól világosan elkülönül, ami jelentősen megnöveli az
átláthatóságot, nem fognak keveredni pénzügyi folyamatok a két szervezet között. Ez
összefügg azokkal a megjelent, illetve a közeljövőben megjelenő jogszabályokkal,
amelyek a közigazgatás átalakítását érintik. A legfontosabb szempont az új járási hivatalok
kialakítása. A járási törvényről napokon belül újból szavaz a Parlament, abban már
jelentős részben meghatározásra kerülnek azok az államigazgatási feladat- és hatáskörök,
amelyeket a járási hivatalok fognak ellátni. Szeptemberben még további jogszabályok
elfogadására lesz szükség a járási hivatal szervezeti felépítésének pontos meghatározására,
a polgármesteri hivatalnak erre fel kell készülnie. Ezek a kisebb szerkezeti átalakítások is
hozzájárulnak az átalakítás zökkenőmentesen befejezéséhez oly módon, hogy az ügyfelek
szinte semmit, vagy csak nagyon keveset érezzenek belőle.
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Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és egybehangzóan
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság szintén tárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzank.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
96/2012. (VI. 21.) határozata
a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta
és a következő határozatot hozta:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózd Városi Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a határozat 1. melléklete
szerint jóváhagyja.

Felelős:

Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak végrehajtásáért:
Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője

Határidő: folyamatos, valamint döntést követően azonnal
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1. melléklet a 96/2012. (VI.21.) határozatához
Ózd Városi Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
1) A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) I.3. pontja a
következők szerint módosul:
„I.3. Az alapításra vonatkozó adatok
Törzskönyvi azonosító száma:
Az alapító okirat kelte:
Az alapító okirat száma:
Az alapítás időpontja:

350086
2012. május 17.
73/2012.
1990. október 24.”

2) Az SZMSZ I.6. pontja a következők szerint módosul:
„I.6. A Polgármesteri Hivatal hivatalos bélyegzői
A Polgármesteri Hivatal hivatalos bélyegzőinek lenyomatát, valamint a
bélyegzőhasználati rendet külön belső szabályzat tartalmazza. A bélyegzőkről a
Jegyzői Iroda irányítása alá tartozó Kincstári és Gondnoksági Csoport vezet
nyilvántartást.”
3) Az SZMSZ II.2. pontja a következők szerint módosul:
„II.2. A Polgármesteri
feladatokat látja el:
Szakfeladat
száma
552001
562917
680002
692000
841112
841114
841115
841116

841117
841118
841124
841126
841127

Hivatal

alaptevékenységként

a

következő

Szakfeladat megnevezése
Üdülői szálláshely-szolgáltatás
Munkahelyi étkeztetés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
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841133
841173
841907
882111
882112
882113
882115
882117
882118
882119
882201
882202
889935
889936
889967
890441
890442
890443

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Statisztikai tevékenység
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Aktív korúak ellátása
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Közgyógyellátás
Otthonteremtési támogatás
Gyermektartásdíj megelőlegezése
Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és –átalakítási támogatása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás”

4) Az SZMSZ III.3. pontja a következők szerint módosul:
„III.3. A Polgármesteri Hivatal irodákra, az irodák osztályokra tagozódnak.
Az osztályok önálló csoportokból, illetve csoportba nem osztott ügyintézőkből
állnak.
Nem osztályszervezetbe tartozó önálló csoport a Belső ellenőrzés, a Kincstári
és Gondnoksági Csoport, valamint a függetlenített jogtanácsos.”
5) Az SZMSZ III.3.1.1. pontja a következők szerint módosul:
„III.3.1.1. Jegyzői Iroda:
III.3.1.1.1. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály
III.3.1.1.2. Jogtanácsos
III.3.1.1.3. Belső ellenőrzés
III.3.1.1.4. Kincstári és Gondnoksági Csoport”
6) Az SZMSZ III.3.2.2. pontja a következők szerint módosul:
„III.3.2.2. Közvetlen jegyzői irányítás alatt áll:
III.3.2.2.1. Jogtanácsos
III.3.2.2.2. Belső Ellenőrzés
III.3.2.2.3. Kincstári és Gondnoksági Csoport„
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7) Az SZMSZ III.3.2.3. pontja a következők szerint módosul
„III.3.2.3. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály szervezeti
felépítése:
III.3.2.3.1. Osztályvezető
III.3.2.3.2. Osztályvezető-helyettesek
III.3.2.3.3. Csoportok:
III.3.2.3.3.1. Vagyongazdálkodási és Fejlesztési Csoport
III.3.2.3.3.2. Beruházási és Műszaki Csoport”
8) Az SZMSZ IV.10.4. pontja a következők szerint módosul
„IV.10.4. Kincstári és Gondnoksági Csoport feladatai:
IV.10.4.1. Pénzügyi-gazdálkodási feladatok:
IV.10.4.1.1. Előkészíti a Polgármesteri Hivatal részletes költségvetését, annak
zárását, vezeti az előirányzat-változások nyilvántartásait.
IV.10.4.1.2. Vezeti a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat,
eleget tesz a bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségeknek.
IV.10.4.1.3. Elkészíti a Polgármesteri Hivatal költségvetési beszámolóját.
IV.10.4.1.4. Gondoskodik a nem rendszeres kifizetések bérszámfejtéséről,
kifizetésre történő előkészítéséről.
IV.10.4.1.5 A MÁK által előírt rendben gondoskodik a rendszeres és eseti jellegű
adatszolgáltatások, jelentések elkészítéséről és határidőben történő
továbbításáról.
IV.10.4.1.6. Ellátja az adó-és TB igazolások kiadásával kapcsolatos teendőket, a
dolgozók külön kérésére munkáltatói- és keresetigazolásokat ad ki.
IV.10.4.1.7. Ellátja a Polgármesteri Hivatal bérgazdálkodásával kapcsolatos
egyéb feladatokat.
IV.10.4.1.8. Gondoskodik a Polgármesteri Hivatal házipénztárának a jogszabály
és pénzkezelési szabályzat szerinti működtetéséről.
IV.10.4.1.9. Elkészíti és folyamatosan karbantartja a számviteli törvény által
előírt szabályzatokat, utasításokat.
IV.10.4.1.10. Gazdálkodik a Polgármesteri Hivatal éves költségvetésben
jóváhagyott – a hatáskörébe adott feladatokkal kapcsolatos – előirányzatokkal.
IV.10.4.2. Ózd Kistérség Többcélú Társulásával kapcsolatos pénzügyi feladatok:
IV.10.4.2.1. Előkészíti a Társulás költségvetésére, annak módosítására és a
zárszámadásra vonatkozó határozat-tervezetet.
IV.10.4.2.2. Előkészíti a Társulás költségvetése első féléves és háromnegyed éves
teljesítésére vonatkozó tájékoztatót.
IV.10.4.2.3. Az éves beszámoló keretében elkészíti a Társulást megillető
normatív állami hozzájárulások és egyéb központi támogatások elszámolását.
IV.10.4.2.4. Előkészíti az éves pénzmaradvány felosztására vonatkozó javaslatot.
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IV.10.4.2.5. Szervezi és irányítja a társulás költségvetésének végrehajtását,
gondoskodik a számviteli feladatok végrehajtásáról.
IV.10.4.2.6. Ellátja a Társulás bérgazdálkodásával kapcsolatos feladatokat.
IV.10.4.2.7. Elkészíti és a Magyar Államkincstár felé megküldi a költségvetésre,
az I. féléves beszámolóra, negyedéves költségvetési jelentésekre,
mérlegjelentésekre és zárszámadásra vonatkozó adatszolgáltatásokat.
IV.10.4.2.8. Elkészíti és szükség szerint aktualizálja a szabályszerű működéshez
szükséges szabályzatokat.
IV.10.4.2.9. Biztosítja a Társulás házipénztárának működési feltételeit.
IV.10.4.2.10. Ellátja a Társulás vagyon- és egyéb főkönyvi könyveléséhez
kapcsolódó nyilvántartással kapcsolatos feladatokat.
IV.10.4.3. Gondnoksági és informatikai feladatok:
IV.10.4.3.1. Gondoskodik a Polgármesteri Hivatal épületének, építményeinek,
gépi
és
egyéb
berendezéseinek,
felszereléseinek
üzemeltetéséről,
karbantartásáról, felújításáról, továbbá az épület fűtéséről, világításáról,
vízellátásáról, takarításáról, a vagyonvédelméről, a rendeltetésszerű használat
biztosításáról, az érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatok
elvégeztetéséről.
IV.10.4.3.2. Üzemelteti a hajdúszoboszlói és a mezőkövesdi üdülőket.
IV.10.4.3.3. Biztosítja a Képviselő-testület és a hivatal munkavégzéshez
szükséges berendezéseket, eszközöket, irodaszereket.
IV.10.4.3.4. Ellátja a postabontással és a kézbesítésekkel kapcsolatos feladatokat.
IV.10.4.3.5. Gondoskodik a telefon, fax, és internet biztosításáról.
IV.10.4.3.6. Biztosítja a hivatal folyóirat, szaklap, közlöny és szakkönyv ellátását.
IV.10.4.3.7. Ellátja a hivatali gépjárművek üzemeltetésével, karbantartásával
kapcsolatos feladatokat.
IV.10.4.3.8. Biztosítja a portaszolgálatot.
IV.10.4.3.9. A mindenkori hatályos rendelkezéseknek megfelelően nyilvántartja a
Polgármesteri Hivatal tárgyi- és kis értékű eszközeit, elvégzi a leltározással
kapcsolatos feladatokat.
IV.10.4.3.10. Vezeti a gazdálkodással összefüggő számviteli, illetve a
feladatkörébe utalt egyéb nyilvántartásokat.
IV.10.4.3.11. Népszavazások, választások alkalmával gondoskodik a szavazások
technikai feltételeinek biztosításáról.
IV.10.4.3.12. Szervezi és irányítja az adatvédelmi és informatikai feladatokat.
IV.10.4.3.13. Biztosítja a Polgármesteri Hivatal iktatási feladatainak ellátásához
szükséges informatikai hátteret.
IV.10.4.3.14. Szervezi az ügyintézés egyszerűsítését segítő gépi feldolgozási
rendszer kialakítását.
IV.10.4.3.15. Számítógépes nyilvántartásokat szerkeszt, kezel, adatokat rögzít.
(A részletes feladat- és hatáskörök, valamint a hatáskör gyakorlásának módjai a
munkaköri leírásban kerülnek részletezésre.)
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A szervezeti egység vezetője a Polgármesteri Hivatal képviselőjeként csak a feladat- és
hatásköréhez közvetlenül kapcsolódó ügyekben járhat el.”
9) Az SZMSZ IV.10.5.1.13.5. pontja a következők szerint módosul
[Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály feladata:]
„IV.10.5.1.13.5. Ellátja a haszonbérleti szerződések esetében a polgármester
hatáskörébe tartozó feladatokat, a tulajdonos képviseletében eljár a szerződések
megkötése során.”
10) Az SZMSZ IV.10.5.2.1. pontja a következők szerint módosul
[Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály feladata:]
„IV.10.5.2.1. Államigazgatási feladatok:
IV.10.5.2.1.1.Ellátja a magasabb szintű jogszabályok által települési jegyző
hatáskörébe utalt környezetvédelmi (hulladékgazdálkodás, zajvédelem,
levegőtisztaság védelem, fás szárú növények védelme, parlagfű elleni védekezés,
stb.), útügyi, közlekedési, vízgazdálkodási, hírközlési hatósági feladatokat. Az
ugyanezen területeken a polgármester hatáskörébe utalt feladatok esetében végzi
az előkészítési feladatokat, kiadmányozási jogot gyakorol.
IV.10.5.2.1.2. A IV.10.5.2.1.1. pontban meghatározott területeken más hatóságok
eljárásaiban szakhatóságként működik közre.
IV.10.5.2.1.3. Ellátja a termőföldre vonatkozó elővásárlási és elő-haszonbérleti
jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II.18.) Kormányrendelet alapján a jegyző hatáskörébe utalt feladatokat (termőföld eladásával,
haszonbérletével kapcsolatos eladó által elfogadott ajánlatok hirdetményi úton
közlése az elővásárlási és elő-haszonbérleti jogosultakkal, figyelem felhívás
közzététele központi elektronikus kormányzati portálon), kiadmányozási jogot
gyakorol.
IV.10.5.2.1.4.Ellátja a tevékenységével összefüggő műszaki nyilvántartásokkal
kapcsolatos feladatokat, végzi a jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetését,
statisztikai adatszolgáltatást biztosít.”
11) Az SZMSZ IV.10.5.2.4. pontja a következők szerint módosul
[Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály feladata:]
„IV.10.5.2.4. Önkormányzati feladatok:
IV.10.5.2.4.1. Előkészíti a Képviselő-testület, a bizottságok, a tisztségviselők
hatáskörébe tartozó városfejlesztést, városrendezést, városüzemeltetést érintő,
műszaki vonatkozású döntéseket, ellenőrzi azok végrehajtását.
IV.10.5.2.4.2. Elkészíti a szakterülethez tartozó önkormányzati rendeletek
tervezetét, koordinálja a feladatkörébe tartozó rendeletek előkészítését. Előkészíti
a meglévő rendeletek (helyi közszolgáltatások díjairól, köztisztaságról, települési
szilárd és folyékony hulladékról, talajterhelési díjról, közterületekről,
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zöldfelületekről, temetőkről, környezetvédelmi programról, levegő minőségének
védelméről, környezetvédelmi alapról, hulladékgazdálkodási tervről, helyi
autóbusz közösségi közlekedésről, helyi építési szabályzatról, stb.) szükség
szerinti módosítását és gondoskodik arról, hogy az elfogadott rendeletek az
aktuális változatban – a mindenkori módosításokkal egységes szerkezetben –
álljanak rendelkezésre.
IV.10.5.2.4.3. Végzi a helyi autóbusz közösségi közlekedéssel kapcsolatos
szerződések aktualizálását, előkészíti az e tevékenységhez igényelhető állami
normatív támogatásokra vonatkozó pályázatokat.
IV.10.5.2.4.4. Kivizsgálja a feladatköréhez kapcsolódóan a lakosság és az
önkormányzati képviselők részéről érkező észrevételeket, panaszügyeket,
szükség esetén intézkedést kezdeményez. Ennek során szükség szerint
kapcsolatot tart a társhatóságokkal, a Közterület Felügyelettel és a műszaki
infrastruktúrát üzemeltető cégekkel és közszolgáltatókkal. (Város- és
Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény, ÓZDSZOLG Nonprofit Kft., ÓHG Kft.,
Ózdi Vízmű Kft., Ózdi TÁVHŐ Kft., Borsod Volán Személyszállítási ZRt., MÁV
Zrt., stb.)
IV.10.5.2.4.5. Közreműködik Ózd Város Településrendezési Terve készítésében,
felülvizsgálatában, módosításában és karbantartásában, a Képviselő-testület
településrendezéshez kapcsolódó döntéseinek előkészítésében, javaslatokat tesz a
helyi építési előírások módosítására.
IV.10.5.2.4.6. Szervezi a településrendezéssel, a környezet természetes és épített
elemeinek védelmével kapcsolatos feladatokat.
IV.10.5.2.4.7. Közreműködik a megyei területrendezési tervek önkormányzati
véleményezésében.
IV.10.5.2.4.8. Közreműködik az önkormányzati beruházások hatósági engedélyei
beszerzésében.
IV.10.5.2.4.9. Szakmai előkészítést végez forgalomszervezési kérdésekben:
gyalogátkelőhely kijelölése, lakó-, pihenő övezet kijelölése, közösségi
közlekedési járatok útvonalának kialakítása, menetrendjük meghatározása, stb.
IV.10.5.2.4.10. Figyelemmel kíséri a város zöldterületeinek, közparkjainak, egyéb
közterületeinek állapotát. Javaslatot tesz azok állapotát, arculatát meghatározó
intézkedésekre, fejlesztésekre, kertészeti megoldásokra, valamint a kihelyezendő
közterületi tárgyakra.
IV.10.5.2.4.11. Javaslatot tesz erdősítésre alkalmas területek kijelölésére. Intézi az
erdősítéssel kapcsolatos engedélyezési eljárásokat, és közreműködik a lehetséges
pályázatok benyújtásában.
IV.10.5.2.4.12. Végzi a vadászterületek kialakításával, működtetésével és
hasznosításával kapcsolatos jegyzői feladatokat, előkészíti e területen a
polgármester hatáskörébe tartozó feladatokat.
IV.10.5.2.4.13. Végzi a rendezetlen önkormányzati tulajdonú területek ingatlannyilvántartási rendezésével (telekalakítások, új beruházások feltüntetése, stb.)
kapcsolatos feladatokat.
IV.10.5.2.4.14. Részt vesz a környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztésekről,
beruházásokról szóló önkormányzati döntések előkészítésében.
IV.10.5.2.4.15. Közreműködik a környezetvédelmi törvényben az önkormányzat
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számára előírt feladatok és kötelezettségek teljesítésében. Ezen belül koordinálja
az
önkormányzati
környezetvédelmi
program,
valamint
a
helyi
hulladékgazdálkodási terv elkészítését. A környezetvédelmi program alapján
évente környezetvédelmi intézkedési tervet készít.
IV.10.5.2.4.16. Közreműködik a Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási tagságából adódó
önkormányzati feladatok ellátásában. Elkészíti a Képviselő-testület részére a
Társulás, illetve a hulladékgazdálkodási rendszer működéséről szóló
beszámolókat. Előkészíti a kapcsolódó önkormányzati döntéseket.
IV.10.5.2.4.17. Figyelemmel kíséri a város környezetvédelmi helyzetét, arról
évente tájékoztatja a Képviselő-testületet.
IV.10.5.2.4.18. Végzi a Polgármesteri Hivatal Környezetközpontú Irányítási
Rendszere (KIR) működtetésével kapcsolatos feladatokat.
IV.10.5.2.4.19. Feladatainak ellátása során rendszeresen kapcsolatot tart a
társszervekkel és társhatóságokkal (helyi vízfolyásokat kezelő szervezetek,
környezetvédelmi, természetvédelmi, erdészeti, stb. hatóságok).
IV.10.5.2.4.20. Javaslatokat tesz az infrastrukturális városfejlesztés feladataira,
szakmai véleményezéssel, a szükséges adatok szolgáltatásával elősegíti a
megvalósítás érdekében pályázatok benyújtását.
IV.10.5.2.4.21. A város területén tervezett infrastrukturális beruházások
(közművek, út, járda, parkoló, közterületépítés, stb.) előkészítésében végzi az
Önkormányzatot, mint tulajdonost érintő feladatokat (tulajdonosi nyilatkozatok,
állásfoglalások kiadása, előzetes véleményezés, nyilvántartás vezetése, stb.). Az
önkormányzati beruházások során a tulajdonos, illetve megrendelő nevében
kontrollálja a terveket, hogy azok megfeleljenek az önkormányzati
célkitűzéseknek, továbbá ellenőrzi a kivitelezést és a polgármester által aláírandó
teljesítésigazoláshoz előzetes véleményt készít.
IV.10.5.2.4.22. Közreműködik a városrekonstrukciós, városrehabilitációs
programok pályázatainak előkészítésében, a nyertes pályázatok lebonyolításában.
IV.10.5.2.4.23. Részt vesz a vis maior jellegű feladatok műszaki előkészítésében,
a helyi védelmi bizottsági, a polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok
ellátásában.
IV.10.5.2.4.24. Javaslatot tesz a költségvetés összeállításánál a szakági
fejlesztésekre és felújításokra.”
12) Az SZMSZ IV.10.5.5 pontja a következők szerint módosul
[Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály feladata:]
„IV.10.5.5. A beruházáshoz kapcsolódó feladatok
IV.10.5.5.1. Beruházás előkészítési szakaszhoz kapcsolódó feladatok:
IV.10.5.5.1.1. Beszerzési igények figyelése, koordinálása, közbeszerzési
terv összeállítása, éves statisztikai összegzés összeállítása, megküldése.
IV.10.5.5.1.2. Pályázatíráshoz, egyéb előkészítéshez kapcsolódó
beszerzések lebonyolítása (megrendelések, szerződések elkészítése,
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beérkezett ajánlatok kezelése, döntésre előkészítése, kifizetések,
teljesítések menedzselése).
IV.10.5.5.1.3. Pályázat műszaki tartalmának összeállításában való
részvétel, műszaki tartalom felülvizsgálata, adott esetben változtatása,
elfogadása az önkormányzat részéről.
IV.10.5.5.1.4. Pénzügyi előkészítés, egyeztetés a Pénzügyi Osztállyal, a
költségvetési finanszírozásról, a rendelkezésre álló önrész biztosításáról
IV.10.5.5.1.5. A beruházáshoz/pályázathoz kapcsolódó testületi
előterjesztések elkészítésében való részvétel.
IV.10.5.5.2. Beruházás lebonyolítási szakaszhoz kapcsolódó feladatok:
IV.10.5.5.2.1. Beruházás megvalósításához kapcsolódó árubeszerzések,
szolgáltatás megrendelések, építési beruházások előkészítése, amennyiben szükséges közbeszerzésben történő lebonyolítása, szerződések
megkötése, bejelentések kezdeményezése az illetékes hatóságok felé.
IV.10.5.5.2.2. A beszerzések szerződésszerű teljesítésének nyomon
követése pénzügyi, műszaki szempontból, szerződésmódosítások
kezdeményezése, egyeztetések a projektmenedzsment tagjaival (pótmunka
felmerülés, szerződésmódosítások, cash-flow) .
IV.10.5.5.2.3. A Közreműködő szervezet részére valamint az
önkormányzati beszámolóhoz adatszolgáltatás.
IV.10.5.5.2.4. Pályázati támogatás lehívásainak, elszámolásának
figyelemmel kísérése, egyeztetés a projektmenedzsmenttel és/vagy a
Pénzügyi Osztállyal, esetleges – a beruházással kapcsolatos – költségvetést
érintő módosítások lebonyolítása.
IV.10.5.5.2.5. A beszerzésekhez, beruházásokhoz kapcsolódó pénzügyi
kifizetések bizonylatainak, számláinak elsődleges regisztrációja,
érkeztetése, teljesítésigazolásra történő továbbítása, utalványozása,
valamint a hiánytalanul kitöltött és elfogadott bizonylatok felszerelése,
információval történő ellátása és továbbítása Pénzügyi Osztályra
ellenjegyzés és kifizetés céljából.
IV.10.5.5.3. Beruházás lezárásához, utókezeléséhez kapcsolódó feladatok:
d)
IV.10.5.5.3.1. Részvétel a beruházás műszaki átadás-átvételében.
e)
IV.10.5.5.3.2. Részvétel, egyeztetés a pénzügyi záró
elszámolásokban,
végszámlák
kifizetéseiben
–
egyeztetés
a
Projektmenedzsmenttel és a Pénzügyi Osztállyal.
f)
IV.10.5.5.3.3. A beruházás aktiválásra történő előkészítése, az
aktiválási érték meghatározása a beruházás összértékének figyelembe
vételével, az aktiválandó eszközök meghatározása – adatszolgáltatás a
Pénzügyi Osztály részére a számviteli aktiváláshoz.
g)
IV.10.5.5.3.4. A beruházáshoz kapcsolódó iratok, bizonylatok,
dokumentációk folyamatos nyilvántartása, elévülési időn belül történő
megőrzése, utólagos adatszolgáltatások.”
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13) Az SZMSZ IV.10.6. pontja a következők szerint módosul
„IV.10.6. Pénzügyi Osztály feladatai:
IV.10.6.1. Önkormányzati feladatok:
IV.10.6.1.1. Költségvetési feladatok:
IV.10.6.1.1.1. Előkészíti a költségvetésre, annak módosításaira és a
zárszámadásra vonatkozó önkormányzati rendeletek tervezetét.
IV.10.6.1.1.2. Előkészíti a költségvetés első féléves és háromnegyed éves
teljesítésére vonatkozó tájékoztatót.
IV.10.6.1.l.3. Gondoskodik a költségvetési szervek pénzellátásról
IV.10.6.1.1.4. Előkészíti az önkormányzat egyszerűsített költségvetési
beszámolójának könyvvizsgálatára vonatkozó tájékoztatót.
IV.10.6.1.1.5. Az éves beszámoló keretében elkészíti az önkormányzatot
megillető normatív állami hozzájárulások és egyéb központi támogatások
elszámolását.
IV.10.6.1.1.6. Előkészíti a költségvetési gazdálkodást érintő önkormányzati
rendeletek és testületi határozatok tervezetét.
IV.10.6.1.1.7. Szervezi és irányítja a költségvetés végrehajtását, gondoskodik a
számviteli feladatok végrehajtásáról.
IV.10.6.1.1.8. Előkészíti az éves pénzmaradvány felosztására vonatkozó
javaslatot.
IV.10.6.1.1.9. Szakmailag segíti az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági tevékenységét.
IV.10.6.1.1.10. Szervezi a működési és felhalmozási feladatok finanszírozását,
gondoskodik az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megtartásáról.
IV.10.6.1.1.11. Határidőre elkészíti és megküldi a költségvetéssel, az I. félévi
beszámolóval és zárszámadással összefüggő adatszolgáltatást a MÁK felé.
IV.10.6.1.1.12. Határidőre elkészíti a negyedéves költségvetési jelentéseket,
mérlegjelentéseket a MÁK részére.
IV.10.6.1.1.13. Előkészíti a testületi, bizottsági, tisztségviselői hatáskörű
pénzügyi döntéseket.
IV.10.6.1.1.14. Részt vesz – önkormányzati szinten összefogja – az önállóan
gazdálkodó intézményeket érintő létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos
többletkiadások központi költségvetési forrásból történő támogatására vonatkozó
pályázatok elkészítésében.
IV.10.6.1.1.15. Az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megteremtése,
javítása érdekében elkészíti az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok támogatására vonatkozó pályázatot. Gondoskodik az elnyert
támogatás - éves beszámoló keretében történő - elszámolásáról.
IV.10.6.1.1.16. Bejelenti a Kincstár felé az intézmény-alapítás, megszűnés,
átszervezés esetén a törzskönyvi nyilvántartásban végrehajtandó változásokat.
IV.10.6.1.1.17. Közreműködik az ózdi martinsalak felhasználásával készült
lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítéséről szóló kormány-rendeletből adódó
pénzügyi feladatok ellátásában.
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IV.10.6.1.1.18. Ellátja az Önkormányzat hitelműveleteivel kapcsolatos
feladatokat. Ennek keretében előkészíti a hitelfelvételekre vonatkozó
előterjesztéseket, hitelszerződéseket, intézi a szerződéskötéseket, a hitelek
lehívását, törlesztését. Analitikus nyilvántartást vezet az Önkormányzat
hitelállományáról célonként, a kamatkiadásokról működési és felhalmozási
bontásban.
IV.10.6.1.1.19. Gazdálkodik a kötvénykibocsátásból származó - még fel nem
használt - pénz-eszközökkel és az egyéb szabad pénzeszközökkel
IV.10.6.1.1.20. Ellenőrzi az önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal
összefüggésben az osztályra beérkezett kifizetési igényeket, számlákat. Vezeti az
analitikus nyilvántartásokat a kötelezettségvállalásról, kiadásokról, bevételekről.
IV.10.6.1.1.21. Részt vesz a felhalmozási kiadásokat érintő előterjesztések
pénzügyi előkészítésében, figyelemmel kíséri a felhalmozási kiadási
előirányzatok felhasználását.
IV.10.6.1.1.22. Elvégzi a projektmenedzsmenttel nem rendelkező pályázatból
megvalósuló támogatások lehívását, elszámolását.
IV.10.6.1.1.23. A projektmenedzsmenttel rendelkező pályázatok esetén
együttműködik a Beruházási csoporttal a támogatások lehívása, elszámolása
előkészítésében.
IV.10.6.1.1.24. Szükség szerint gondoskodik a beruházásokhoz szükséges
alszámla megnyitásáról.
IV.10.6.1.1.25. Ellenőrzi a Beruházási csoport által javasolt felújítási, beruházási
előirányzatokat, illetve az azokra tett módosító javaslatokat.
IV.10.6.1.1.26. A Beruházási csoport által megadott adatok és információk
alapján elkészíti az aktiválási jegyzőkönyvet, melyet továbbít a
Vagyongazdálkodási csoport részére.
IV.10.6.1.1.27. Nyilvántartja a befejezetlen beruházásokat és azt negyedévente
egyezteti a Gazdálkodási csoporttal.
IV.10.6.1.1.28. Folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati és vis maior tartalék
felhasználását.
IV.10.6.1.1.29. Elkészíti és a KSH-nak rendszeresen megküldi a beruházás
statisztikai jelentéséket.
IV.10.6.1.1.30. Ellátja a közműfejlesztési hozzájárulásokkal kapcsolatos
feladatokat.
IV.10.6.1.2. Pénzügyi-gazdálkodási feladatok:
IV.10.6.1.2.1. Közreműködik az önkormányzati bevételek beszedésében.
IV.10.6.1.2.2. Szervezi és irányítja a költségvetés végrehajtását, gondoskodik a
számviteli feladatok végrehajtásáról
IV.10.6.1.2.3. Előkészíti a Képviselő-testület részletes költségvetését, annak
zárását, vezeti az előirányzat-változások nyilvántartásait.
IV.10.6.1.2.4.
Vezeti
a
költségvetési
gazdálkodással
kapcsolatos
nyilvántartásokat, eleget tesz a bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségeknek.
IV.10.6.1.2.5. Ellátja a Közterület Felügyelet tervezési, gazdálkodási,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait.
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IV.10.6.1.2.6. Megállapodás alapján ellátja az Ózdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási, és beszámolási
feladatait.
IV.10.6.1.2.7. A MÁK által előírt rendben gondoskodik a rendszeres és eseti
jellegű adatszolgáltatások, jelentések elkészítéséről és határidőben történő
továbbításáról.
IV.10.6.1.2.8. Ellátja a béren kívüli juttatások biztosításával kapcsolatos
feladatokat.
IV.10.6.1.2.9. Elkészíti és folyamatosan karbantartja a számviteli törvény által
előírt szabályzatokat, utasításokat.
IV.10.6.1.2.10. Közreműködik a pénzügyi kihatású ágazati intézkedések
kidolgozásában.
IV.10.6.1.2.11. Nyilvántartja az Önkormányzati munkáltatói lakáskölcsönöket és
ellátja az ezekkel összefüggő adminisztratív feladatokat.
IV.10.6.1.2.12. Folyamatosan nyilvántartja a költségvetés általános és céltartalék,
a lakóterületi előirányzatok felhasználásait.
IV.10.6.1.2.13 Gondoskodik
a
civil
szervezetek
részére
biztosított
támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátásáról.
IV.10.6.1.2.14 Ellátja a titkos ügyiratkezelést.
IV.10.6.2. A helyi adóhatóság feladatai:
IV.10.6.2.1. Előkészíti a helyi adóztatásra vonatkozó rendelet-tervezeteket.
IV.10.6.2.2. Az éves költségvetési tervjavaslat előkészítésének keretében
közreműködik a helyi adóztatással kapcsolatos javaslatok kidolgozásában.
IV.10.6.2.3. Ellátja az építményadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat.
IV.10.6.2.3.1. Bejelentkezések, bevallások feldolgozása.
IV.10.6.2.3.2. Adó megállapítása, kivetése.
IV.10.6.2.3.3. A bevallást elmulasztók felhívása kötelezettségük teljesítésére,
szükség esetén szankcionálás.
IV.10.6.2.3.4. Helyszíni ellenőrzések végzése.
IV.10.6.2.4. Ellátja az iparűzési adóval kapcsolatos adóztatási feladatokat.
IV.10.6.2.4.1. Beérkező bejelentkezések és bevallások felülvizsgálása,
feldolgozása, hibás bevallás esetén a bevallás javítása és az ügyfelek értesítése.
V.10.6.2.4.2. Iparűzési adó-erőképesség megállapítása a költségvetési törvényben
meghatározott időben és módon.
IV.10.6.2.4.3. A bejelentkezést
és
bevallást
elmulasztók felhívása
kötelezettségük teljesítésére, szükség esetén szankcionálás.
IV.10.6.2.4.4. Adóbevallások ellenőrzése.
IV.10.6.2.5. Ellátja a talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat.
IV.10.6.2.5.1. A bevallási nyomtatványok és a szolgáltató által kimutatott
vízfogyasztás megküldése az adóalanyok részére.
IV.10.6.2.5.2. A bevallások adatainak ellenőrzése a szolgáltató által biztosított
adatok összevetésével és a bevallások feldolgozása.
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IV.10.6.2.5.3. A bevallást elmulasztók felhívása kötelezettségük teljesítésére,
szükség esetén szankcionálás.
IV.10.6.2.6. Ellátja a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat.
IV.10.6.2.6.1. A hatóság által szolgáltatott nyitóállomány és a havi változások
adatainak feldolgozása.
IV.10.6.2.6.2. Elvégzi az adóköteles gépjárművek adókivetésével kapcsolatos
feladatokat, megállapítja a gépjárműadót.
IV.10.6.2.6.3. Adatszolgáltatás, illetve az ügyfelek bevallása, bejelentése alapján
határoz a gépjárműadó mentességekről.
IV.10.6.2.6.4. Kezdeményezi az egy éven túli gépjárműadó tartozással rendelkező
adózók esetében a gépjárművek forgalomból történő kivonását.
IV.10.6.2.7.
Ellátja az adók módjára behajtandó köztartozások behajtásával
kapcsolatos feladatokat.
IV.10.6.2.7.1. A fizetési kötelezettségeket megállapító szervek megkeresése
alapján nyilvántartást vezet, fizetési felszólításokat küld.
IV.10.6.2.7.2. A fizetési felszólításnak eleget nem tevőknél haladéktalanul
kezdeményezi a végrehajtást, melyet önálló bírósági végrehajtó foganatosít.
IV.10.6.2.7.3. Az adók módjára behajtott összegeket haladéktalanul átutalja a
köztartozás jogosultjának.
IV.10.6.2.7.4. A
végrehajtás
eredménytelenségéről
és
az
eljárás
megszüntetéséről a behajtást kérőt tájékoztatja.
IV. 10.6.2.8. Ellátja az adókönyveléssel kapcsolatos feladatokat.
IV.10.6.2.8.1. Ellátja a beszedési számlák megnyitásával, könyvelésével
kapcsolatos feladatokat.
IV.10.6.2.8.2. Az adóbevételeket havonta az önkormányzat költségvetési
számlájára utalja.
IV.10.6.2.8.3. Teljesíti az átvezetési és visszautalási kérelmeket.
IV.10.6.2.8.4. Adatot szolgáltat a mérlegjelentéshez.
IV.10.6.2.8.5. Negyedévente elvégzi a zárási feladatokat és adatokat szolgáltat a
Magyar Államkincstár részére.
IV.10.6.2.9. Gondoskodik az adóbevételek beszedéséről, melynek érdekében
fizetési felszólítást küld, hatósági átutalási megbízást alkalmaz és önálló bírósági
végrehajtónak adja a tartozást behajtás céljából.
IV.10.6.2.10. A törvényben meghatározott feltételek megléte esetén az
adótartozást mérsékeli, illetve fizetési könnyítést engedélyez.
IV.10.6.2.11. Felszámolás, végelszámolás esetén gondoskodik a hitelezői igény
bejelentéséről
IV. 10.6.2.12. Kérelemre elkészíti és kiadja az adó-és értékbizonyítványt.
IV.10.6.2.13. Kiadja a költségmentességhez szükséges igazolást.
IV.10.6.2.14. Kérelemre adóigazolást állít ki.
(A részletes feladat- és hatáskörök, valamint a hatáskör gyakorlásának módjai a
munkaköri leírásban kerülnek részletezésre.)
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A szervezeti egység vezetője csak eseti jelleggel, egyedi felhatalmazás alapján járhat el
a Polgármesteri Hivatal képviselőjeként a feladat- és hatásköréhez közvetlenül
kapcsolódó ügyekben.”
14) Az SZMSZ IV.10.7.2. pontja a következők szerint módosul
[Oktatási, Művelődési és Sport Osztály feladatai:]
„IV.10.7.2. Önkormányzati feladatok:
IV.10.7.2.1. Közreműködik az önkormányzat által fenntartott oktatási,
közművelődési és sport intézmények, (továbbiakban: ágazati intézmények)
létesítésével, átszervezésével, megszüntetésével, irányításával, felügyeletével,
működésével kapcsolatos feladatok ellátásában.
IV.10.7.2.2. Közreműködik az oktatás, a közművelődés, a nemzetközi
kapcsolatok, a testnevelés és sport céljait szolgáló önkormányzati pénzeszközök
felosztási irányainak és arányainak meghatározásában.
IV.10.7.2.3. Előkészíti az ágazati intézmények irányításával, működésével
összefüggő testületi előterjesztéseket.
IV.10.7.2.4. Figyelemmel kíséri az intézmények szakmai, gazdasági munkáját.
IV.10.7.2.5. Közreműködik az oktatás, közművelődés, testnevelés és sport
helyzetének városi szintű elemzésében, azok fejlesztési, működési feltételeinek
megteremtésében, ilyen irányú testületi határozatok végrehajtásában.
IV.10.7.2.6. Összehangolja az ágazati intézmények működését, segíti azok
tevékenységét.
IV.10.7.2.7. Összehangolja, segíti a nem önkormányzati intézmények, egyházak,
civil és ifjúsági szervezetek oktatással, közművelődéssel és sporttal kapcsolatos
tevékenységét.
IV.10.7.2.8. Koordinálja, támogatja és segíti a városi szintű oktatási,
közművelődési és sport rendezvények szervezését, lebonyolítását.
IV.10.7.2.9. Közreműködik az ágazati intézmények költségvetésének városi
szintű előkészítésében.
IV.10.7.2.10. Előkészíti az ágazati intézményvezetők feletti munkáltatói jog
gyakorlásával kapcsolatos intézkedéseket, döntéseket.
IV.10.7.2.11. Irányítja és koordinálja a városi pedagógusok, közművelődési és
sportszakemberek képzését, továbbképzését és a szakmai munkaközösségek
munkáját.
IV.10.7.2.12. Közreműködik művészeti alkotások közterületen, épületen történő
elhelyezésével, muzeális értékek védelmével kapcsolatos feladatok ellátásában,
továbbá művelődési, helytörténeti kiadványok megjelentetésében.
IV.10.7.2.13. Közreműködik a határon átívelő együttműködésekkel és az
idegenforgalommal kapcsolatos szakmai anyagok, kiadványok előkészítő
munkáiban.
IV.10.7.2.14. Koordinálja a Sajó-Rima EGTC megalapításával és
működtetésével, valamint a testvér-települési kapcsolatokkal összefüggő
feladatokat. Közreműködik az ágazathoz tartozó intézmények, szervezetek és
egyéb közösségek nemzetközi kapcsolatainak kialakításában és működtetésében.
IV.10.7.2.15. Koordinálja, kezdeményezi, előkészíti az ágazatban dolgozó helyi
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és magasabb szintű kitüntetési és elismerő címek odaítélését.
IV.10.7.2.16. Közreműködik az oktatási, közművelődési és sport intézmények
más szervek által történő igénybevételi lehetőségének kidolgozásában, és a
térítési díjak megállapításában.
IV.10.7.2.17. Kapcsolatot tart az ágazatban működő érdekképviseleti
szervezetekkel, önszerveződő csoportokkal, az ágazatot érintő feladatok
megvalósítása érdekében.
IV.10.7.2.18. Összehangolja a városi közművelődési rendelet hatálya alá tartozók
feladatát, figyelemmel kíséri az abban és a kulturális koncepcióban
megfogalmazott feladatok végrehajtását.
IV.10.7.2.19.
Közreműködik
a
fiatalok
beiskolázásában,
segíti
elhelyezkedésüket.”
15) Az SZMSZ IV.19. pontja a következők szerint módosul
„IV.19. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
IV.19.1. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdése szerint:
„Vagyonnyilatkozat tételre kötelezett az a közszolgáltban álló személy, aki –
önállóan vagy testület tagjaként – javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre
jogosult
a.) közigazgatási hatósági vagy szabálysértési ügyben,
b) közbeszerzési eljárás során,
c) feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett,
továbbá az állami vagy önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás,
valamint az elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésű előirányzatok,
önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében,
d) egyedi állami vagy önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló
eljárás lefolytatása során, vagy
e) állami vagy önkormányzati támogatások felhasználásának vizsgálata, vagy a
felhasználással való elszámoltatás során.”
Az (1) bekezdésben foglaltaktól függetlenül kötelezett, aki vezetői megbízással
rendelkező köztisztviselő.
IV.19.2. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök
Munkakör
Jegyző
Aljegyző

Kötelezettség alapja
2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja

Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály
- osztályvezető
2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja
- osztályvezető-helyettes
2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja

79

Belső Ellenőrzés
- belső ellenőrzési csoportvezető
- belső ellenőr

2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja

Kincstári és Gondnoksági Csoport
- kincstári és gondnoksági csop.vez.
- pénzügyi ügyintéző
- kistérségi pénzügyi ügyintéző

2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja

Pénzügyi Osztály
- osztályvezető
- osztályvezető-helyettes
- költségvetési csoportvezető
- gazdálkodási csoportvezető
- adóügyi csoportvezető
- pénzügyi ügyintéző
- költségvetési ügyintéző
- adóügyi ügyintéző

2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja

Hatósági Osztály
- osztályvezető
- osztályvezető-helyettes
- lakossági csoportvezető
- gyámhivatali ügyintéző
- gyámügyi ügyintéző
- vállalkozási ügyintéző
- igazgatási ügyintéző
- nyilvántartási és okmányügyintéző
- anyakönyvvezető
- népesség-nyilvántartási ügyintéző
- hagyatéki ügyintéző
- szervezési ügyintéző
- építési csoportvezető
- építésügyi ügyintéző

2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
- osztályvezető
2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja
- osztályvezető-helyettesek
2007. évi CLII. tv. 3. § (2) bek. d., pontja
(vagyongazdálkodási és fejlesztési csoportvezető,
beruházási és műszaki csoportvezető)
- beruházási ügyintéző
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. c., pontja
- közbeszerzési ügyintéző
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. b., pontja
- jogi és ingatlangazdálkodási ügyintéző 2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bek. a., pontja
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Oktatási, Művelődési és Sport Osztály
- osztályvezető
2007. évi CLII. v. 3. § (2) bek. d., pontja
- osztályvezető-helyettes
2007. évi CLII. v. 3. § (2) bek. d., pontja
Szociális és Egészségügyi Osztály
- osztályvezető
- osztályvezető-helyettes
- szociális és gyermekvédelmi hatósági,
ügyfélszolgálati csoportvezető
- szociális és gyermekvédelmi ellátások
pénzügyi csoportvezetője
- szociális ügyintéző

2007. évi CLII. v. 3. § (2) bek. d., pontja
2007. évi CLII. v. 3. § (2) bek. d., pontja
2007. évi CLII. v. 3. § (1) bek. a., pontja
2007. évi CLII. v. 3. § (1) bek. a., pontja
2007. évi CLII. v. 3. § (1) bek. a., pontja.”

16) Az SZMSZ 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
17) Az SZMSZ módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul
fennmaradnak.
18) Az SZMSZ módosítása 2012. június 21-én lép hatályba.

Ózd, 2012. június 21.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Záradék:
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát Ózd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 96/2012. (VI.21.) határozatával hagyta jóvá.

Ózd, 2012. június 21.

Fürjes Pál
polgármester
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1. melléklet az SZMSZ módosításhoz
„2. melléklet a SZMSZ-hez
Képviselő-testület

Jegyző

Polgármester

Alpolgármester

Jegyzői iroda

Önkormányzati
iroda

a.) Humánerőforrás és
a.) Településfejlesztési és
Képviselő-testületi
Vagyongazdálkodási
Osztály
Osztály
b.) Jogtanácsos
b.) Pénzügyi Osztály
c.) Belső Ellenőrzés
c.) Oktatási, Művelődési és
d.) Kincstári és
Sport Osztály
Gondnoksági Csoport

Kabinet

Aljegyző, mint hatósági
irodavezető,
Hatósági Iroda

a.) Hatósági Osztály
b.) Szociális és
Egészségügyi
Osztály”

-.-.7.) napirend
Javaslat a közoktatási intézményekben 2012/2013-as tanévben/nevelési évben indítható
tanulócsoportok és napközis csoportok/óvodai csoportok számának engedélyezésére
Obbágy Csaba tájékoztat, a közoktatási törvény 102.§ (2) bekezdés c.) pontja hatalmazza
fel a Képviselő-testületet arra, hogy minden évben meghatározza, mekkora óvodai és
iskolai tanulócsoportot engedélyez. Az óvodák átszervezéséről korábban már született
döntés. Az általános iskolákban jelenleg 3234 gyermek 137 tanulócsoportban és 35
napközis csoportban tanul. Szeptembertől 38 fős tanulólétszám-csökkenés
prognosztizálható, ezért hárommal csökken a tanulócsoportok száma, ugyanakkor
hárommal növekszik a napközis csoportok száma. Ez szakmai szempontból
mindenképpen üdvözlendő, hiszen az iskolaotthonos képzési forma sokkal hatékonyabb,
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mint a hagyományos tanulócsoportos. A középiskolák tekintetében változás nincs. Az
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egybehangzóan támogatta az előterjesztést.
Vitális István közli, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi
Bizottsággal megtartott együttes ülésén egybehangzóan elfogadta az előterjesztést, és azt
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzak.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
97/2012. (VI. 21.) határozata
a közoktatási intézményekben 2012/2013-as tanévben/nevelési évben indítható
tanulócsoportok és napközis csoportok/óvodai csoportok számának
engedélyezéséről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c.) pontja, továbbá ugyanezen törvény 3.
melléklete I. és II. Rész 7. és 8. pontjainak előírásai szerint a fenti előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1.
1.1. A Képviselő-testület Ózd város óvodáiban a 2012/2013-as nevelési évben
indítható csoportok számát jelen határozat 1. mellékeltében foglaltak szerint
jóváhagyja.
1.2. A Képviselő-testület engedélyezi a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 3. melléklete I. és II. Rész 7. pontja szerint a csoportok maximális
létszámának 20 %-kal történő túllépését az alábbi óvodákban:
Csernelyi Tagóvoda, Domaházi Tagóvoda, Somsályi Tagóvoda, Damjanich Úti
Tagóvoda, Sajónémeti Tagóvoda, Bánszállási Tagóvoda.
1.3. A Képviselő-testület engedélyezi a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 3. melléklete I. és II. Rész 8. pontja szerinti további 10 %-kal történő
létszámtúllépését az alábbi óvodában:
Somsályi Tagóvoda.
1.4. A Képviselő-testület engedélyezi a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 3. melléklete I. és II. Rész 8. pontja szerint a csoportok maximális
létszámának 10 %-kal történő túllépését az alábbi óvodákban:
Alkotmány Úti Óvoda, Mogyorósvölgyi Tagóvoda, Virág Úti Tagóvoda, Újváros
Téri Óvoda, Árpád Vezér Úti Tagóvoda, Csépányi Tagóvoda, Tétény Úti Óvoda,

83

Katona József Úti Óvoda, Nemzetőr Úti Tagóvoda.
Felelős:

Oktatási, Művelődési és Sport Osztály Vezetője
Intézményvezetők
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Vezetője
Határidő: 2012. augusztus 31.
2.
2.1. A Képviselő-testület Ózd város általános iskoláiban a 2012/2013-as tanévben
indítható tanulócsoportok és napközis csoportok számát jelen határozat 2.
mellékeltében foglaltak szerint jóváhagyja.

2.2. A Képviselő-testület középfokú intézményeinkben a tanulócsoportok indítását
az alábbiak szerint engedélyezi:
2.2.1. A Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskolában 17 tanulócsoport
2.2.2. Az Árpád Vezér Általános és Szakiskola szakiskolájában 12 tanulócsoport
2.3. A Képviselő-testület a pedagógus álláshelyek számának módosítását az
alábbiak szerint elrendeli:
2.3.1. Árpád Vezér Általános és Szakiskolában 3 fő csökkentés
2.3.2. Bolyky Tamás Általános Iskolában 2 fő növekedés
2.3.3. Újváros Téri Általános Iskolában 1 fő csökkentés
2.3.4. Vasvár Úti Általános Iskolában 2 fő növekedés
2.4. A Képviselő-testület a költségvetési előirányzatok és létszámkeretek szükséges
mértékben történő módosítását az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága
közreműködésével elrendeli.
Felelős:

Intézményvezetők
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Vezetője
Pénzügyi Osztály Vezetője
Oktatási, Művelődési és Sport Osztály Vezetője
Határidő: 2012. augusztus 31.
3.
3.1. A Képviselő-testület engedélyezi a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 3. melléklete I. és II. Rész 7. pontja szerint a maximális
osztálylétszámok 20 %-kal történő túllépését az alábbi iskolákban és
osztályokban:
3.1.1. Apáczai Csere János Általános Iskola
1. osztály , 2. osztály, 3/a. osztály, 4. osztály
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3.1.2. Árpád Vezér Általános és Szakiskola általános iskolája
Székhelyintézmény: 2/a. osztály, 3/a. osztály, 4/a. osztály, 4/b. osztály
Domaházi Tagiskola: 1-2. összevont osztály , 3-4. összevont osztály
Szakiskolában: 2/10. SzE osztály
3.1.3. Bolyky Tamás Általános Iskola
2/a. osztály, 2/b. osztály, 5/a. osztály
3.1.4. Csépányi Általános Iskola
2. osztály, 3. osztály
3.1.5. Sajóvárkonyi ÁMK
3/a. osztály, 3/b. osztály, 4/a. osztály, 4/b. osztály, 5/a. osztály,
5/b. osztály, 7/b. osztály
3.1.6. Újváros Téri Általános Iskola
1/a. osztály, 1/b. osztály, 2/a. osztály, 2/b. osztály, 3/a. osztály,
3/b. osztály, 4/a. osztály, 4/b. osztály, 6/a. osztály,
8/a. osztály, 8/b. osztály
3.2. A Képviselő-testület engedélyezi a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 3. melléklete I. és II. Rész 8. pontja szerinti további 10 %-kal történő
létszámtúllépést az alábbi iskolákban és osztályokban:
3.2.1. Apáczai Csere János Általános Iskola
1. osztály, 2. osztály, 3/a. osztály, 4. osztály
3.2.2. Árpád Vezér Általános és Szakiskola általános iskolája
Székhelyintézmény: 2/a. osztály, 3/a. osztály, 4/a. osztály, 4/b. osztály
Domaházi Tagiskola: 1-2. összevont osztály, 3-4. összevont osztály
Szakiskolában: 2/10. SzE osztály
3.2.3. Bolyky Tamás Általános Iskola
2/a. osztály, 2/b. osztály, 5/a. osztály
3.2.4. Csépányi Általános Iskola
2. osztály, 3. osztály
3.2.5. Sajóvárkonyi ÁMK
3/a. osztály, 3/b. osztály, 4/a. osztály, 4/b. osztály, 5/a. osztály,
5/b. osztály, 7/b. osztály
3.2.6. Újváros Téri Általános Iskola
1/a. osztály, 1/b. osztály, 2/a. osztály, 2/b. osztály, 3/a. osztály,
3/b. osztály, 4/a. osztály, 4/b. osztály, 6/a. osztály,
8/a. osztály, 8/b. osztály
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3.3. A Képviselő-testület engedélyezi a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 3. melléklete I. és II. Rész 8. pontja szerinti a csoportok maximális
létszámának 10 %-kal történő túllépését az alábbi iskolákban és osztályokban:
3.3.1. Bolyky Tamás Általános Iskola
6/a. osztály
3.3.2. Sajóvárkonyi Általános Iskola
2/a. osztály, 2/b. osztály
3.3.3. Újváros Téri Általános Iskola
5/b. osztály
3.3.4. Vasvár Úti Általános Iskola
4/a. osztály, 4/b. osztály, 4/c. osztály, 5/a. osztály, 5/b. osztály,
6/a. osztály, 6/b. osztály, 6/c. osztály, 7/a. osztály, 8/c. osztály
3.3.5. Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola
9/A. osztály, 9/C. osztály, 9/E. osztály, 10/A. osztály,
10/C. osztály, 10/E. osztály, 11/A. osztály, 11/E. osztály
Felelős:
Határidő:

Intézményvezetők
Oktatási, Művelődési és Sport Osztály Vezetője
2012. augusztus 31.
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1. melléklet a 97/2012. (VI. 21.) határozathoz
Ózd város óvodáiban 2012/2013-as nevelési évben indítható óvodai csoportok száma
2011/2012 (2011. októberi statisztika alapján)

Intézmény

Új
1 csopSaját
Óvodai
1 csopjelentVárható Indítandó
Csopor- ra jutó
körzetből jogviszonnyal
ra jutó
kező
Fel
Gyerekek
Férő- Feltöltöttösszcsopor- Férőhely
tok
gyermegyerme- kötelezően rendelkező,
gyermeszáma
hely
ség
létszám
tok
(fő)
kek
felveendő újrajelentkező
kek
száma
kek
(fő)
száma
száma
(fő)
gyermek (fő)
száma
száma
(fő)
76

50

191

257

10

244

25,7

25
7
11
33

13
6
11
20

75
29
33
54

100
36
44
77

4
1
2
3

100
31
43
70

25,0
36,0
22,0
25,7

123

9

226

325

13

305

25,0

102,4%
110,0%

75
48

2
7

163
63

225
100

9
4

205
100

25,0
25,0

95,0%
102,0%
84,0%
108,0%
120,0%

112
28
34
14
31
5

50
7
9
11
18
5

184
62
30
14
49
29

283
90
54
25
80
34

11
4
2
1
3
1

275
100
50
25
75
25

25,7
22,5
27,0
25,0
26,7
34,0

120

75

139

259

10

250

25,9

70

52

80

150

6

150

25,0

10
10
11
10
11
10
10
10
10
9
10
10
10
13
10
10

13
37

13
10

17
42

30
79

1
3

25
75

30,0
26,3

12
10

121

4

195

277

10

250

27,7

11

Alkotmány Úti Összevont Óvoda
1. Alkotmány Úti Óvoda
2. Csernelyi Tagóvoda
3. Domaházi Tagóvoda
4. Mogyorósvölgyi Tagóvoda

108
34
40
75

4
1
2
3

27,0
34,0
20,0
25,0

100
31
43
70

108,0%
109,7%
93,0%
107,1%

Béke Telepi Óvodák
5. Újváros Téri Óvoda
6. Árpád Vezér Úti Tagóvoda
Petőfi Úti – Csépányi Összevont Óvoda
7. Petőfi Úti Óvoda
8. Damjanich Úti Tagóvoda
9. Sajónémeti Tagóvoda
10. Csépányi Úti Óvoda
11. Somsály Úti Tagóvoda

210
110
95
51
21
81
30

9
4
4
2
1
3
1

23,3
27,5
23,8
25,5
21,0
27,0
30,0

205
100
100
50
25
75
25

Sajóvárkonyi – Táblai Összevont Óvoda
12. Tétény Úti Óvoda
13. Mekcsey Úti Tagóvoda
14. Bánszállási Tagóvoda
15. Virág Úti Óvoda

74
54
29
79

3
2
1
3

24,7
27,0
29,0
26,3

70
50
25
75

105,7%
108,0%
116,0%
105,3%

Városközponti Napköziotthonos Óvoda
16. Katona J. Úti Óvoda
17. Nemzetőr Úti Tagóvoda
Óvodák összesen:

2012/2013 (2012. május 21-i bekért adatok alapján)

111
150

4
6

27,8
25,0

100
150

111,0%
100,0%

50
71

2
2

80
115

112
165

4
6

100
150

28,0
27,5

11
11

1352

53

25,5

1294

104,5%

552

188

935

1401

54

1324

25,9

10
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2. melléklet a 97/2012. (VI. 21.) határozathoz
Ózd város általános iskoláiban 2012/2013-as tanévben indítható tanuló- és napközis csoportok száma

Intézmény

2011/2012
(2011. októberi statisztika alapján)
1 csop-ra
Tanuló
Napközis
Tanulók
jutó
csoportok
csoportok
száma
tanulók
száma
száma
száma

2012/2013
(2012. május 21-i bekért adatok alapján)
1 csop-ra Indítható
Leendő Várható Indítható
jutó
napközis
elsősök
tanuló csoportok
tanulók csoportok
száma
létszám
száma
száma
száma

Apáczai Csere János Általános Iskola

228

11

20,7

2

32

234

10

23,4

3

Árpád Vezér Általános és Szakképző Iskola
Általános iskolája

306

17

18,0

7

24

290

15

19,3

6

Bolyky Tamás Általános Iskola

508

19

26,7

5

70

527

20

26,4

6

Csépányi Általános Iskola

193

8

24,1

1

23

183

8

22,9

1

Petőfi Sándor Általános Iskola

349

16

21,8

2

40

331

16

20,7

2

Sajóvárkonyi Általános Iskola

394

19

20,7

4

58

375

18

20,8

5

Újváros Téri Általános Iskola

515

19

27,1

5

54

505

18

28,1

5

Vasvár Úti Általános Iskola

741

28

26,5

9

117

751

29

25,9

10

Iskolák összesen:

3234

137

23,6

35

418

3196

134

23,9

38
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8.) napirend
Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására
Vitális István közli, az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és
Esélyegyenlőségi Bizottsággal tartott együttes ülésen tárgyalta és egyhangúlag elfogadta.
Berki Lajos köszönetet mond a Pénzügyi Osztálynak, valamint a Humánerőforrás és
Képviselő-testületi Osztálynak az előkészítő munkáért. A kisebbségi önkormányzat
továbbra is az együttműködési megállapodásnak megfelelően működik.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
98/2012. (VI. 21.) határozata
Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozta:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást jóváhagyja.
Az együttműködési megállapodás I. pontja 2013. január 1-jén lép hatályba.
Az együttműködési megállapodás II-V. pontjai a megállapodás aláírásának napján lépnek
hatályba azzal, hogy az abban foglaltakat a 2013. évi költségvetés tervezése során kell
először alkalmazni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. mellékletét képező
együttműködési megállapodás aláírására.
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 126/KH/2011. (V.19.) határozatával
elfogadott együttműködési megállapodás 2012. december 31-én hatályát veszti.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
-.-.-
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1. melléklet a 98/2012. (VI. 21.) határozathoz
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről Ózd
Város Önkormányzata (képviseli: Fürjes Pál
polgármester, székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1., bankszámlaszám: 1173412115350088-00000000, adószám: 15726487-2-05, KSH statisztikai számjel: 157264878411-321-05, törzskönyvi azonosító szám: 726489, a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (képviseli Berki Lajos elnök,
székhely: 3600 Ózd, József Attila út 1., bankszámlaszám 11734121-15785480-00000000,
adószám: 15785480-1-05, KSH statisztikai számjel: 15785480-8411-371-05, törzskönyvi
azonosító szám: 785480, a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) között, az alulírott
helyen és időben a következő feltételekkel.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80.
§-a alapján az Önkormányzata és a Nemzetiségi Önkormányzat együttműködésének
szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik.
A megállapodás jogi háttérszabályozása:
1) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény,
2) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
3) Nektv.
4) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
5) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet.
Jelen megállapodásban a felek meghatározzák a Nemzetiségi Önkormányzat
működéséhez szükséges alapvető személyi, tárgyi feltételeket, ezek költségeit, a költségek
viselésének, valamint a költségvetés előkészítésével, megalkotásával, végrehajtásával
kapcsolatos, továbbá a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek
teljesítésének szabályait.
I. Az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működése,
a személyi-tárgyi feltételek biztosítása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi eszközök
arányában biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül – a
Nemzetiségi Önkormányzat részére a működéshez szükséges feltételeket, az alábbiak
szerint:
1) Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak
ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt Ózd, József Attila út
1. szám alatti, 88 m2 alapterületű helyiséget.
2) A helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek
fedezetét az Önkormányzat biztosítja, a Nemzetiségi Önkormányzat részére
jóváhagyott önkormányzati költségvetési támogatás útján.
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3) A Nektv. rendelkezéseivel összhangban az Önkormányzat nem viseli a
Nemzetiségi
Önkormányzat
testületi
tagjainak
és
tisztségviselőinek
telefonhasználatából eredő költségeket.
4) A Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke kérésének megfelelően a testületi ülések
előkészítéséhez (meghívók, előterjesztések elkészítése, postázása, sokszorosítása,)
testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséhez, a Nemzetiségi Önkormányzat
működésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátásához az
Önkormányzat segítséget nyújt.
5) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a
jegyző vagy a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja
részt vesz, és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
6) A Nemzetiségi Önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási,
adatszolgáltatási, beszámolási feladatai ellátását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Osztálya végzi.
7) A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzését a Belső Ellenőrzési
Csoport látja el.
8) A Polgármesteri Hivatal osztályai a Nemzetiségi Önkormányzat munkáját
ügykörükben segítik.
9) Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője a Nemzetiségi Önkormányzattal történő
kapcsolattartásra és az I/6. pontban meghatározott pénzügyi, gazdálkodási
feladatok ellátására a Pénzügyi Osztály dolgozói közül 1 fő, az I/4-5. pontokban
meghatározott a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének működésével
kapcsolatos feladatok ellátására a Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály
dolgozói közül 1 fő megbízottat jelöl ki. A megbízásról, illetve a megbízottak
személyében bekövetkezett esetleges változásról a jegyző 3 napon belül írásban
tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét.

II.

A költségvetés előkészítése, megalkotása, elfogadása, a költségvetési
előirányzatok módosítása, valamint a költségvetéssel összefüggő
adatszolgáltatási kötelezettségek

1. Költségvetési koncepció elkészítése
A Nemzetiségi Önkormányzat a Pénzügyi Osztály közreműködésével legkésőbb a folyó
év november 20-ig elkészíti a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciótervezetét, melyet a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke legkésőbb a folyó év november
30-ig (önkormányzati választás évében legkésőbb december 15-ig) nyújt be a Képviselőtestület részére. A koncepció elfogadásáról a Képviselő-testület határozatban dönt.
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2. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése
A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes
információk ismeretében a Pénzügyi Osztály megbízott dolgozója lefolytatja az
egyeztetést a Nemzetiségi Önkormányzat Elnökével. Ezen egyeztetés keretében a
Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke rendelkezésére bocsátja a Nemzetiségi
Önkormányzat következő évvel kapcsolatos pénzügyi adatokat, különös tekintettel az
Önkormányzat által a Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtandó önkormányzati
támogatás összegét.
A jegyző a Pénzügyi Osztály megbízott dolgozója közreműködésével készíti elő a
Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának tervezetét, melyet a Nemzetiségi
Önkormányzat Elnöke legkésőbb a központi költségvetési törvény kihirdetését követő 45.
napig nyújt be a Képviselő-testület részére.
A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalja, és önálló határozatban
elfogadja a költségvetést. A költségvetési határozatának az irányadó jogszabályban
meghatározott szerkezet szerint kell tartalmaznia az előirányzatokat.
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát az elnök – annak elfogadását
követő három munkanapon belül – megküldi a Pénzügyi Osztálynak.
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában megállapított bevételei és
kiadásai közgazdasági tartalom szerinti további részletezéséről az elemi költségvetést a
Pénzügyi Osztály készíti el és továbbítja a KGR-k11 rendszerben a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) felé.
Az Önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzatnak
nyújtott önkormányzati költségvetési támogatás összegét.
3. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje
A Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke – többletbevétel, bevételkiesés, kiadási
előirányzaton belüli átcsoportosítás esetén - a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési
előirányzatainak változtatására irányuló előterjesztést a Pénzügyi Osztály
közreműködésével készíti elő.
Az előirányzatok módosításáról a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete –
költségvetési határozatát módosító - határozattal dönt. E határozat egy példányát a
Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a döntést követő 3 munkanapon belül megküldi a
Pénzügyi Osztály részére az előirányzat-nyilvántartáson történő átvezetés céljából.
4. Költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése
A Nemzetiségi Önkormányzatnak a naptári év első félévéről június 30-i fordulónappal
féléves elemi költségvetési beszámolót, a naptári évről december 31-i fordulónappal éves
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elemi költségvetési beszámolót kell készítenie a központilag előírt formanyomtatványon
és tartalommal, melyet a – kormányrendeletben meghatározott határidőre – KGR-K11
rendszeren keresztül kell teljesíteni a Kincstár felé.
Az elemi költségvetési beszámolók elkészítéséről és a Kincstárhoz történő továbbításáról
a Pénzügyi Osztály gondoskodik.
A Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 1.
féléves helyzetéről szeptember 15-ig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési
koncepció ismertetésekor, gazdálkodásának éves alakulásáról a zárszámadás keretében,
legkésőbb a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig tájékoztatja a
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét.
A képviselő-testületi előterjesztések előkészítéséhez a Pénzügyi Osztály megbízott
dolgozója nyújt segítséget.
A Nemzetiségi Önkormányzat további évközi adatszolgáltatási kötelezettségei:
a) Időközi költségvetési jelentés a költségvetésében meghatározott előirányzatok
teljesítéséről negyedévente
b) Időközi mérlegjelentés az eszközök és források alakulásáról negyedévente
A fenti adatszolgáltatási kötelezettségeknek a Nemzetiségi Önkormányzat a Pénzügyi
Osztály közreműködésével – a kormányrendeletben meghatározott határidőre – tesz
eleget.

III. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtása, a
gazdálkodás lebonyolításának rendje
1. Költségvetési határozat végrehajtása
A Nemzetiségi Önkormányzat önállóan dönt saját költségvetése felhasználásáról. Pénzügyi
gazdálkodása végrehajtása során a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán keresztül az
esedékes kifizetéseket a Nemzetiségi Önkormányzat forrásai terhére készpénz, valamint
átutalás formájában teljesíti a költségvetésében meghatározott előirányzatok, illetve a
Nemzetiségi Önkormányzati határozatok alapján.
A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el a Nemzetiségi Önkormányzat önálló
fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartási adatainak törzskönyvi
nyilvántartásban szükséges esetleges módosításával, az adószám igénylésével kapcsolatos
teendőket.
A Nemzetiségi Önkormányzat
Számlavezető pénzintézetének neve:
OTP Bank Nyrt Ózdi Fiók
Pénzforgalmi számlaszáma:
11734121-15785480-00000000
Az Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden
pénzforgalmát a Nemzetiségi Önkormányzat forrásai terhére, a részére megnyitott fenti
pénzforgalmi számláján bonyolítja.
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Az Önkormányzat által adott támogatás folyósítása – az állami támogatás kivételével – az
Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat közötti pénzeszköz átadási
megállapodásban foglaltak szerint történik. A támogatás elsődlegesen a Nemzetiségi
Önkormányzat működési költségeinek fedezetét biztosítja.
2. A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje
a) Kötelezettségvállalás
A Nemzetiségi Önkormányzat nevében, a Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak
ellátása (végrehajtása) során kötelezettségvállalásra a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy
a rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a
fedezetet. Kötelezettségvállalás 100.000 forint felett csak írásban és a kötelezettség
pénzügyi ellenjegyzése után történhet.
b) Pénzügyi ellenjegyzés
A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás
esetén annak pénzügyi ellenjegyzésére a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának
vezetője jogosult.
A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie
arról, hogy a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a kifizetés tervezett
időpontjában a pénzügyi fedezet biztosított és a kötelezettségvállalás nem sérti a
gazdálkodásra vonatkozó jogszabályokat.
c) Teljesítés igazolás
A
Nemzetiségi
Önkormányzat
kiadási
előirányzatai
terhére
történt
kötelezettségvállalások teljesítés igazolására a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke által
írásban meghatalmazott személy jogosult.
A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a
kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában
foglaló kötelezettségvállalás esetében annak teljesítését.
d) Érvényesítés
A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettségvállalások
érvényesítésére a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője által írásban
kijelölt, a Polgármesteri Hivatal állományába tartozó, megfelelő pénzügyi-, számviteli
szakmai végzettséggel rendelkező köztisztviselő jogosult.
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e) Utalványozás
A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy
elszámolásának elrendelésére a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke vagy az általa írásban
felhatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati képviselő jogosult.
Utalványozásra kizárólag a teljesítés igazolását és az annak alapján végrehajtott
érvényesítést követően kerülhet sor.
3. Összeférhetetlenségi szabályok
A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény
tekintetében azonos személy nem lehet.
Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és a teljesítés
igazolására irányuló feladatokat nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét a
Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.

IV.

Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya a Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni,
számviteli nyilvántartásait elkülönítetten vezeti.
Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és
a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a Polgármesteri Hivatal és a
Nemzetiségi Önkormányzat együttesen felel.

V. Vegyes rendelkezések
Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködési megállapodást évente január 31-ig
(általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül)
felülvizsgálják, és szükség esetén módosítják.
Az együttműködési megállapodás I. pontja 2013. január 1-jén lép hatályba.
Az együttműködési megállapodás II-V. pontjai a megállapodás aláírásának napján lépnek
hatályba azzal, hogy az abban foglaltakat a 2013. évi költségvetés tervezése során kell
először alkalmazni.
A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályi változásokról az együttműködési
megállapodás módosításának szükségessége esetén mind az Önkormányzatot, mind a
Nemzetiségi Önkormányzatot tájékoztatja, a megállapodás módosításának tervezetét
elkészíti.
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Jelen megállapodást felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Ózd, 2012. ……………..

Önkormányzat részéről:

Nemzetiségi Önkormányzat részéről:

……………………………..
Fürjes Pál
polgármester

…………………………..
Berki Lajos
elnök

Ellenjegyezte:

…………………………….
Dr. Almási Csaba
jegyző
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9.) napirend
Javaslat a BORSODVÍZ Zrt-ben történő részvényvásárlásra
Fürjes Pál néhány szóban kifejti, egy korábbi képviselő-testületi döntés született arról,
hogy a nagyobb szervezeti működés miatt kénytelen az Ózdi Vízmű Kft társulni más
vízszolgáltatóval. A BORSODVÍZ Zrt. mellett döntöttek. Bodrogkeresztúr község
Önkormányzata értékesíteni kívánja részvényeit, melyből a többi község igényeinek
figyelembevételével Ózd Város Önkormányzata célszerűnek tartja 25 részvény
megvásárlását 10 EFt-os darabáron.
Vitális István tájékoztat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egybehangzóan támogatja a
részvényvásárlást.
Fazekas Zoltán kéri a Képviselő-testületet, szavazzanak.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
99/2012.(VI.21.) határozata
a BORSODVÍZ Zrt-ben történő részvényvásárlásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és „az Ózdi Vízmű jövőbeni működtetésével kapcsolatos döntések
meghozataláról” szóló 75/2012. (V.17.) Képviselő-testületi határozat végrehajtása
érdekében az alábbi döntést hozza:
Ózd Város Önkormányzata Bodrogkeresztúr község önkormányzatától névértéken
megvásárolja a BORSODVÍZ Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt. legfeljebb 25 db
A típusú 10.000,- Ft/db névértékű, névre szóló, nyomtatott részvényét.
A Képviselő-testület a vételár fedezetét a 2012. évi költségvetésben szereplő általános
tartalékkeret terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a részvény adásvételi szerződés
aláírására.
Felelős:

Határidő:

a részvény adásvételi szerződés előkészítéséért:
PH. Jogtanácsos
a részvény adásvételi szerződés aláírásáért:
Polgármester
a vételár átutalásáért:
PH. Pénzügyi Osztály vezetője
2012. július 31.
-.-.-
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10.) napirend
Javaslat a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet helyiségigényének
elbírálására
Fürjes Pál Ózd egyik legfontosabb kitörési pontjának tartja a digitális központ
létrehozását. Ez a város életében egy minőségi változást okoz, amellett munkahelyeket is
teremt. A MaNDA egy telephelyet szeretne létesíteni városunkban, hogy az egyre
gyakoribb működését ez a helyi iroda is képviselhesse. Erre az ÓZDINVEST kezelésében
az üzemegészségügyi épületben javasol egy helyiséget biztosítani, jelképes összegű bérleti
díjért.
Vitális István szerint az önkormányzat pártízezer forintos kötelezettséget vállal magára a
jelentős cél érdekében, ezzel is érzékeltetve elhivatottságát a projekt iránt. A Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság egybehangzóan elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Márton Ferenc kérdése, ha az önerő megszavazásával a MaNDA beadja ezt a pályázatot
az Európai Uniónak a financionális források megszerzése érdekében, nagyjából milyen
átfutási idővel várható döntés a digitális központ projektjéről?
Fazekas Zoltán közli, ez a kérdés a következő napirendi ponthoz kapcsolódik, a választ
majd annak megtárgyalásánál adják meg. Kéri, szavazzanak az előterjesztésről.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
100/2012 .(VI. 21.) határozata
a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet
helyiségigényének elbírálásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1. A Képviselő-testület a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (1021
Budapest, Budakeszi út 51/E) részére pályázati eljárás lefolytatása és
óvadékfizetési kötelezettség nélkül, 2012. július 01-től 2013. június 30-ig tartó
határozott időtartamra, 1.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért biztosítja az Ózd, Október
23. tér 1. III/317. sz. alatti 21,5 + 4,6 = 26,1 m2 alapterületű helyiséget a helyiség
fenntartási költségeinek megfizetésével. Felkéri az ÓZDINVEST Kft.
ügyvezetőjét, hogy a bérleti szerződést a határozatnak megfelelően kösse meg.
2. A határozat 1. pontjában meghatározott kedvezményes bérbeadás következtében
felmerülő ÁFA fizetési kötelezettséget az Önkormányzat a tárgyévi
költségvetéseiben biztosítja.
Felelős:
Határidő:

ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
2012. június 30.
-.-.-
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11/a.) napirend
Javasat MaNDA program Ózd városban történő megvalósítása céljából tervezett TIOP
1.2.1.B pályázat benyújtásához szükséges önerő önkormányzati biztosítására
Fürjes Pál kifejti, ez célirányosan a MaNDA projektre kiírt 100 %-os támogatottságú
pályázat, azonban ha országos célt szolgál, akkor a Közép-magyarországi Régiónak 17%kal hozzá kell járulnia. Mivel ez a forrás nem áll a Régió rendelkezésére, ezért
konzorciumi tagként az ózdi önkormányzat ezt a 17 %-ot önerőként biztosíthatja. Az
önerő biztosításában az Ózdi Ipari Park közreműködik, ezért van a megvalósítás
helyszínéül szolgáló Ózdi Ipari Park részéről bankgarancia ígérvény csatolva. Az
előterjesztés egy bankgarancia formájában nyújtott fedezetet tartalmaz, mely a pályázat
elbírálása alatti időre, 30 napra szükséges. Amikor az elbírálást követően szerződéskötésre
kerül sor, egy teljesen átdolgozott fedezeti forrásra lesz szükség.
Vitális István közli, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen és 1 nem szavazattal
támogatja az előterjesztést.
Márton Ferenc kérdése, jól értelmezi-e, a projekthez 100 %-os támogatottság is
lehetséges volna, ha a Közép-magyarországi Régió ezt országos jelentőségűnek ismerné
el? Nem tette, ezért van szükség a 17 %-os önerőre? Miért nem támogatja a régió?
Fürjes Pál hangsúlyozza, alapból ez a pályázat 100 %-os támogatást biztosít a projekt
megvalósításához. Azonban, mivel a megvalósítás eredménye országos jelentőségű, ezért
a Közép-magyarországi Régióra szabott forrást is fel kell használni. Ez a forrás nem áll a
Régió rendelkezésére, de van rá mód, hogy ezt valaki helyette betegye. Ezért az
Önkormányzat úgy gondolta, hogy erre az időszakra ezt a bankgaranciát előteremti. Az
Ipari Park, mivel az ő ingatlanjaikon valósul meg a projekt, azonosult annak
fontosságával, ezért belépett garanciaadóként.
Fazekas Zoltán szavazásra kéri a Képviselő-testületet.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
101/2012. (VI. 21.) határozata
a MaNDA program Ózd városában történő megvalósítására kiírásra kerülő TIOP
1.2.1.B pályázathoz szükséges önerő önkormányzati biztosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és a következő határozatot hozza:
1.)

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Ózd Város
Önkormányzata a MaNDA program keretében tervezett TIOP 1.2.1.B pályázat
benyújtásához szükséges önerő biztosítása érdekében megállapodást kössön az Ózdi
Ipari Park Kft-vel a határozat 1. mellékletében foglalt tartalommal. A
megállapodásnak megfelelően az Ózdi Ipari Park Kft. a határozat 2. melléklete
szerinti ígérvényt aláírja.
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2.)

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a MaNDA program
Ózd városában történő megvalósítása céljából tervezett TIOP 1.2.1.B pályázat
benyújtásához szükséges 327,77 millió Ft összegű önkormányzati fedezet igazolási
nyilatkozat megtételéhez.

3.)

Az Ózdi Ipari Park Kft. ígérvényének érvényességi határidején túl szükségessé váló
fedezet igazolás nyilatkozatához Ózd Város Önkormányzata az alábbiakban
megjelölt fedezeteket biztosítja:
a.) ÉMÁSZ részvények 117,94 millió Ft névértékkel, mely a mindenkor aktuális
tőzsdei árfolyam szerint kerül beszámításra. A részvények jelenlegi értéke 160,4
millió Ft.
b.) A 75/2012 (V.17) határozat alapján Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi
Szolgáltató Zrt. által fizetendő 175 millió Ft+Áfa összegű egyszeri vagyonkezelési
díj.

4.)

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Ózd Város
Polgármesterét a megállapodás és a szükséges nyilatkozatok aláírására.

Felelős:

Határidő:

A dokumentumok aláírásáért: polgármester
A dokumentumok előkészítéséért: PH. Településfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
2012. június 30.
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1. melléklet a 101/2012. (VI. 21.) határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről:
I./ ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (sz.h.: 3600 Ózd, Városház tér 1., adószám:
15726487-2-05, KSH statisztikai számjel: 15726487-8411-321-05), melynek
képviseletében eljár Fürjes Pál polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat,
másrészről:
II./ ÓZDI IPARI PARK KFT. (sz.h.: 3600 Ózd, Gyár út 1., adószám: 10233122-2-05,
Cg.: 05-09-004892), melynek képviseletében eljár Földi Jenő ügyvezető, a továbbiakban:
Ipari Park között, az alulírott helyen és napon, a következő feltételek mellett:
1. Az Önkormányzat és az Ipari Park (továbbiakban: Szerződő felek) elöljáróban rögzítik,
hogy az Önkormányzat fejlesztési társulási konzorciumi megállapodást írt alá 2011.
december 2. napján a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (a továbbiakban:
MaNDA) képviselőjével, melynek célja az ún. volt ÓKÜ Törzsgyár területén a „MaNDA
Kultúrgyár”, valamint a Nemzeti Oktatási és Kulturális Szolgáltató, Tanácsadó
Multifunkciós Módszertani Központ megvalósítása.
2. Az 1.) pontban megjelölt projektek megvalósítása érdekében pályázatok benyújtására
kerül sor:
- a TÁMOP 3.2.14 – Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális
Térinformációs Rendszer országos hatáskörű szolgáltatásának kialakítására,
valamint
- a TIOP 1.2.1.B – Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer Szolgáltató
és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ létrehozására.
A MaNDA pályázatot kíván benyújtani a fentiekben megjelölt projektekre.
3. A pályázat önerejének biztosítását – 327,77 millió forint – az Önkormányzat a 4.)
pontban foglaltak szerint vállalja. A Szerződő felek jelenlegi ismeretei szerint az önerő
igazolása bankgarancia formájában szükséges. Az önerő biztosítása az Önkormányzat
feladata. Az Ipari Park az önerő biztosításában közreműködik.
4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a 2.) pontban rögzített pályázati önerő
Önkormányzat részére történő rendelkezésre bocsátásáról az Ipari Park a jelen
megállapodással azonos napon aláírt bankgarancia biztosítására vonatkozó ígérvényben
nyilatkozik.
Az Ózdi Ipari Park kijelenti, hogy a bankgarancia biztosításának alapjául szolgáló
vagyon már most rendelkezésére áll, nevezetesen az 1.) pontban megjelölt projektek
megvalósítása helyszínéül szolgáló ingatlanok a tulajdonát képezik.
Az Ipari Park az önerő fedezetét az Önkormányzat által megjelölt időpontban, azaz
2013. I. negyedévében az Önkormányzat részére rendelkezésre bocsátja feltétlen és
visszavonhatatlan bankgarancia formájában, mely a kiadástól számított 30 naptári
napig lesz érvényes. Ezen bankgaranciával az Önkormányzat a 2. pont szerint
benyújtandó pályázatban az önerő meglétét igazolni tudja.
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A pályázatok sikertelensége esetén az Ipari Park erre irányuló írásos felhívását
követően az Önkormányzat köteles a részére átadott eredeti bankgarancia példányt az
Ipari Parknak visszaszolgáltatni és az eredeti állapotot helyreállítani.
5. Felek már most vállalják, hogy sikeres pályázat esetén, az 1.) pontban nevesített
projektek megvalósítása érdekében, az azok helyszínéül szolgáló
az Ipari Park
tulajdonában álló ingatlanok tulajdonjogának az Önkormányzat javára történő
átruházására alkalmas szerződést kötnek. Az Önkormányzat akként nyilatkozik, hogy
az átruházási szerződés fedezete az Önkormányzat részéről –az Önkormányzat
kizárólagos tulajdonában lévő ÓZDINVEST Kft. vagyonát képező - városi gázközművagyon. Szerződő felek a MaNDA projekt beruházás megvalósításához szükségessé
váló ingatlanok értékét szakértői értékbecsléssel meghatározott forgalmi értéken
állapítják meg.
Ózd, 2012. …………………….
Ózd Város Önkormányzata képv.:
Fürjes Pál polgármester

Ózdi Ipari Park Kft. képv.:
Földi Jenő ügyvezető
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2. melléklet a 101/2012. (VI. 21.) határozathoz

ÍGÉRVÉNY
pályázati önerő igazolásához szükséges bankgarancia rendelkezésre bocsátásáról
Az ÓZDI IPARI PARK KFT. (sz.h.: 3600 Ózd, Gyár út 1., adószám: 10233122-2-05, Cg.:
05-09-004892, képviseletében Földi Jenő ügyvezető) az alábbi
nyilatkozatot
teszi:
Ózd Város Önkormányzata a korábbi Ózdi Kohászati Üzemek területén meg kívánja
valósítani a „MaNDA Kultúrgyár”, valamint Nemzeti Oktatási és Kulturális Szolgáltató,
Tanácsadó Multifunkciós Módszertani Központ kialakítására irányuló projekteket.
E projekt része a kulturális GPS, valamint az ahhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése,
melyre kiírt pályázathoz az Önkormányzatnak 327,77 millió forint önerőt kell biztosítani.
Az Ózdi Ipari Park Kft. képviselője kijelenti, hogy a bankgarancia biztosításának
alapjául szolgáló vagyon már most a társaság rendelkezésére áll, nevezetesen a fent
megjelölt projektek megvalósítási helyszínéül szolgáló ingatlanok a tulajdonát
képezik.
Az Ózdi Ipari Park Kft. az önerő fedezetét az Önkormányzat által megjelölt
időpontban, azaz 2013. I. negyedévében az Önkormányzat részére rendelkezésre
bocsátja feltétlen és visszavonhatatlan bankgarancia formájában, mely a kiadástól
számított 30 naptári napig lesz érvényes. A Bankgaranciát annak érdekében biztosítja
az Ózdi Ipari Park Kft., hogy az Önkormányzat a benyújtandó pályázatban az önerő
meglétét igazolni tudja.

Ózd, 2012. …………………….

Ózdi Ipari Park Kft. képv.:
Földi Jenő ügyvezető
-.-.-
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11/b.) napirend
Javaslat az Észak-Magyarországi Operatív Program Turisztikai attrakciók és
szolgáltatások fejlesztése ÉMOP-2.1.1/B-12 pályázat benyújtására
Fürjes Pál ismerteti, egy olyan pályázatra irányul a határozati javaslat, amelyben az
önkormányzat is pályázik. Az előkészítés költségeiről egy korábbi Képviselő-testületi
ülésen már született döntés, de szükség van kiviteli tervek elkészítésére, hatósági
engedélyekre is. Ennek a költségeit tartalmazza a 3. pontban szereplő 10 MFt a 2012. évi
költségvetésben a MaNDA projektre biztosított kiadási előirányzat terhére.
Vitális István közli, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
elfogadásra ajánlja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
102/2012.(VI.21.) határozata
az Észak-Magyarországi Operatív Program Turisztikai Attrakciók és
szolgáltatások fejlesztése ÉMOP-2.1.1/B-12 pályázat benyújtásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1.) Ózd Város Önkormányzata az Észak-Magyarországi Operatív Program Turisztikai
Attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukció ÉMOP-2.1.1/B-12
kódszámú pályázati felhívására pályázatot nyújt be.
A pályázat összege 500 M Ft, amely azonos a maximálisan igényelhető
támogatással.
2.) Ózd Város Önkormányzata az 1.) pontban megjelölt pályázati támogatással a
MaNDA projekt keretében az ÓMI Városi Múzeum épületének és kiállítási
anyagának felújítását, továbbá az Ipari Skanzen kialakítását magában foglaló
projektet kívánja megvalósítani.
3.) A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges előkészítő munkákra –
engedélyes és kiviteli tervek, hatósági engedélyek beszerzése – a 2012. évi
költségvetésben a MaNDA projektre biztosított kiadási előirányzat terhére
legfeljebb 12,7 M Ft felhasználását biztosítja.
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4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítő
munkákra a közbeszerzési eljárások nyerteseivel a szerződéseket aláírja, illetve a
pályázat benyújtásával összefüggésben szükségessé váló nyilatkozatokat tegye
meg és a dokumentumokat írja alá.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.
-.-.Fazekas Zoltán alpolgármester az ülés vezetését visszaadja Fürjes Pál polgármesternek.
12/a.) napirend
Javaslat a távhőszolgáltatás díjának ármegállapításával, árváltoztatásával kapcsolatos
állásfoglalás kialakítására
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nevében az előterjesztést egybehangzóan
elfogadásra javasolja.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
103/2012.(VI.21.) határozata
a távhőszolgáltatás díjának ármegállapításával, árváltoztatásával
kapcsolatos állásfoglalás kialakításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 57/D. § (4)
bekezdése alapján a Magyar Energia Hivatal által bekért Ózd Város Önkormányzata
távhőszolgáltatás ármegállapításával, árváltoztatásával kapcsolatos állásfoglalását az
alábbiak szerint alakítja ki:
1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az
módszertannal történő szolgáltatónkénti díjmegállapítás bevezetésével.

egységes

2. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a 2005. évi XVIII.
törvény 57/D. § (1) és (2) bekezdései szerinti hatósági árak megállapításánál a
jelentősen megemelkedett gáz- és hőbeszerzési költségek figyelembevételét, az
51/2011.(IX.30.) NFM rendelet szerinti távhőszolgáltatási támogatás rendszerének
fenntartását.
Felelős: az állásfoglalás megküldéséért: Polgármester
Határidő: 2012. július 10.
-.-.-
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12/b.) napirend
Tájékoztató az Ózdi Távhő Kft. gázbeszerzési szerződéséről
Halász Sándor szóbeli kiegészítésében elmondja, idén nemcsak a Sinergy Kft, hanem a
MATÁSZSZ gázbeszerzési tenderéhez is csatlakoztak a legkedvezőbb gázbeszerzési
feltételek elérése érdekében. A legjobb ajánlatot a MATÁSZSZ portfóliójára az E.ON Kft.
tette, vele kötött szerződést az Ózdi Távhő Kft. Ez a prognózis szerint egész évre 2 %
gázáremelést jelent. Mivel üzleti évükben is a gázévhez csatlakoztak, a pontosabb
tervezés már megtörtént. E számítás alapján elmondhatja, hogy bár január 1-től
elméletileg 4,2 %-kal emelkedett a távhő hatósági ára, azt továbbra sem fogják
érvényesíteni, tehát július 1-vel sem emelkedik a távhőszolgáltatás ára.
Vitális István ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
és azt tudomásul vette.
A Képviselő-testület tudomásul veszi az Ózdi Távhő Kft. gázbeszerzési szerződéséről
szóló tájékoztatót.
A 13.) és 14.) napirendi pontok tárgyalása zárt ülés keretében történik.
Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán alpolgármesternek.
Obbágy Csaba képviselő távozik az ülésteremből.
15.) napirend
Javaslat az Ózdi Hivatásos Tűzoltóság vagyonátadásának tudomásulvételére
Fürjes Pál elmondja, a Tűzoltóság átadása a tavalyi évben megtörtént. A
Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérte, hogy a Képviselő-testület erősítse meg a
vagyonátadást. A határozati javaslat utolsó bekezdését az alábbiakkal javasolja
kiegészíteni: „…..került sor, mely vagyonátadást Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete tudomásul veszi. „
Vitális István ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az elhangzott módosítással együtt a határozati
javaslatról.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
106/2012. (VI. 21.) határozata
az Ózdi Hivatásos Tűzoltóság vagyonátadásának tudomásulvételéről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.
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A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény szerint az Ózd Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
állami tűzoltósággá alakult. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi
költségvetés teljesítéséről szóló 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletében elfogadta a
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évi zárszámadását, valamint az 53/2012.
(IV.16.) határozattal elfogadta a könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2011. évi
egyszerűsített költségvetési beszámolót.
Az Ózd Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság vagyonátadására a fentiekben
hivatkozott önkormányzati rendeletben és határozatban foglalt adatok alapján került sor,
mely vagyonátadást Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
-.-.Fazekas Zoltán alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek.
16.) napirend
Javaslat a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálásáról hozott
271/2011. (X. 20.) KH határozat módosítására
Fazekas Zoltán elmondja, a szervezet az állatvédelemmel, elsősorban ebek gondozásával
foglalkozik. Tavaly év végén a Képviselő-testület döntött egy terület átadásáról
állatmenhely kialakítása számára. Időközben kiderült, hogy a terület nem alkalmas a
létesítmény megvalósítására, ezért újabb terület felkutatása és egyeztetés történt a
szervezet vezetőjével. Reméli, most már mindenki számára megnyugtató helyszínt
találtak, amely a város belterületén kívül esik, jó infrastruktúrával, megközelítéssel
rendelkezik és kialakítható az állatmenhely. A HEROSZ vezetője elfogadta a területet.
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Obbágy Csaba képviselő visszaérkezik az ülésterembe.
Márton Ferenc: Ózd komoly erőfeszítéseket tesz az irányban, hogy javítsa a város
imázsát, megítélését. Felhívja a figyelmet arra, hogy az állatvédelem, a környezetvédelem
olyan fokú társadalmi és média támogatást tudna indukálni, amely meghaladná a jelenlegi
hatásfokot. Ajánlja, ez irányban tegyenek meg mindent, hisz átütő, jó hírnevet lehetne a
város számára szerezni.
Kisgergely András maximálisan támogatja az előterjesztést, de járt a területen, ahol már
a kerítést építették. Az előterjesztés elfogadása előtt valaki engedélyezte az építkezést? Jó
lenne, ha csak az elfogadott határozat után történne a terület átadása.
Fazekas Zoltán elmondja, hogy az állatvédelem, a kóbor kutyákkal történő foglalatosság
a társadalomból, így az ózdi lakosokból is pró és kontra véleményt vált ki. Sokan
támogatják a kezdeményezést, de el kell mondani, jelenleg a szervezet vezetője családi
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házas övezetben, méltatlan körülmények között, a helyi rendelet ellenében tart nagy
létszámú ebet. Fontos volt, hogy a kérdés mihamarabb megoldódjon. Sajnos a
novemberben elfogadott területtel kapcsolatban előre nem látható körülmények
megakadályozták az építkezést. Kisgergely úr felvetésére elmondja, a területen
felmérések, egyeztetések már elkezdődtek, pontosan azért, hogy minél hamarabb
elkerüljenek a családi házas területről az ebek. Előzetes megállapodás történt, hogy
amennyiben a Képviselő-testület elfogadja a határozatot, akkor megtörténik a birtokba
adás.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak az előterjesztésről.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
107/2012. (VI. 21.) határozata
a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálásáról hozott
271/2011. (X. 20.) KH határozat módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálásáról
hozott 271/2011. (X. 20.) KH határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„Az Önkormányzat állatmenhely létesítése céljából az ózdi külterületi 0165/2 hrsz-ú,
2 ha 5731 m2-es területű ingatlanból a határozat mellékletét képező térképmásolat
szerinti 1400 m2 területrészt bérbe ad a HEROSZ Ózdi Szervezete részére, 15 éves
időtartamra.
A bérleti díj mértékét az önkormányzati tulajdonú külterületi gyep, legelő mindenkori
bérleti díjának megfelelő összegben állapítja meg.
A bérleti szerződést azzal a feltétellel kell megkötni, hogy az állatmenhely előírások
szerinti működéséhez szükséges feltételek (a használatba vett terület bekerítése,
közművek és egyéb létesítmények kiépítése, működési és egyéb engedélyek
beszerzése, stb.) biztosításáról a HEROSZ Ózdi Szervezetének kell gondoskodnia.
Felelős:

Határidő:

a bérleti szerződés előkészítéséért:
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
a bérleti szerződés aláírásáért:
Polgármester
döntést követően azonnal”

2. A HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálásáról hozott 271/2011. (X. 20.)
KH határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„El kell készíttetni a 0165/2 hrsz-ú területből az 1. pont szerint bérbeadott 1400 m2-es
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terület művelésből történő kivonásához szükséges munkarészeket és kezdeményezni
kell a Földhivatalnál a művelésből történő kivonást. A művelésből történő kivonással
összefüggésben felmerülő minden költséget az Önkormányzat viseli, a 2012. évi
költségvetésben ingatlanrendezéssel kapcsolatos kiadásokra rendelkezésre álló keret
terhére.
Felelős:
Határidő:

PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
döntést követően azonnal”
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17.) napirend
Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről
Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Turiné Orosz Margit elmondja, a Cipó elején található egy szelektív hulladékgyűjtő,
melynek nagy hasznát veszi a lakosság, hisz takarékoskodnak azzal, hogy a kukákat nem
rakják tele a pille palackokkal, viszont folyamatosan érkeznek panaszok erről a területről,
hogy a guberálók olyan mérvű szemetet hagynak maguk után, amely már egészségügyileg
sem megengedett. A lakosok részéről is vannak olyanok, akik a lakásfelújításból eredő
szemetet, linóleumot, rossz háztartási gépet, stb. itt helyezik el. Véleménye szerint az
egymásra való mutogatás nem hoz eredményt, össze kell fogni az ügyben. A lakosok
figyeljenek egymásra és szólítsák meg azokat, akik ilyen hulladékot, szemetet raknak le a
területen. Kérdése Fodor Gábort Közterület-felügyelet vezetője felé, mit tudnak tenni a
helyzet megoldása érdekében?
Fodor Gábor: a képviselő asszony által elmondott problémák ismertek a Közterületfelügyelet előtt. A Vasvár út 39. számú ház lépcsőházba már visszaszerelték a
szemétledobót, az eredeti állapotnak megfelelően használni tudják a lakók. Az Ózdi
Hulladékgazdálkodási Kft-nél kezdeményeztek tárgyalásokat az irányban, hogy a
szelektív gyűjtőt olyan helyre helyezzék el, ahol a térfigyelő kamera figyelemmel tudja
kísérni. Vizsgálják azt is, hogy milyen lehetőség van arra, hogy a szelektív
hulladékgyűjtőt nem rendeltetésszerűen használók büntetésben részesüljenek. A guberálást
nem lehet szankcionálni, mindenkinek alapjoga, viszont ha kiszórják a hulladékot
intézkedést lehet foganatosítani, köztisztaság elleni szabálysértés miatt büntethetők. Nem
elszállíttatni akarják a szelektív gyűjtő edényeket, csak a hatékonyabb ellenőrzés végett
szem előtt akarják tartani. Lehetőségeikhez képest az ellenőrzéseket fokozni fogják.
Kisgergely András a Nagyvölgyi telektulajdonosok nevében elmondja, a területen a
közbiztonság javult, ami köszönhető a városőrök, a közterület felügyelők és a rendőrség
rendszeres ellenőrzésének. Kéri, ezt a jó szokásukat a jövőben is tartsák meg. Köszöni az
informatív beszámolót.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak az előterjesztésről.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
108/2012. (VI. 21.) határozata
a Közterület-felügyelet munkájáról szóló
beszámoló elfogadásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Közterület-felügyelet működéséről szóló beszámolót elfogadja.
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18.) napirend
Tájékoztató a települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatási szerződés
végrehajtásáról
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén a tájékoztatót
tudomásul vették.
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.
19.) napirend
Tájékoztató az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány
2011. évi tevékenységéről
Kóczián Tamás elmondja, a Kuratórium elnöke külföldön tartózkodik, ezért nem tud
részt venni az ülésen.
Vitális István ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a tájékoztatóban foglaltakat
tudomásul vette.
Fazekas Zoltán elmondja, az Alapítvány Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a 2011. évi
beszámolót és azt egyhangúlag elfogadta.
Kisgergely András kérdése, az Alapítvány milyen segítséget tud adni induló, vagy már
meglévő vállalkozásoknak pályázatokkal, pályázat figyeléssel kapcsolatban?
Kóczián Tamás: a kezdő és induló vállalkozásokra kiírt pályázatok száma kevés, de a
meglévő pályázatokról tájékoztatást, segítséget tudnak nyújtani. Kiemeli, hogy a
vállalkozók, vagy vállalkozni szándékozók számára térítésmentesen nyújtják a
szolgáltatásokat. Információkat a pályázatok elkészítéséhez a lehetőségükhöz mérten
biztosítanak. Az Alapítvány kezelésében van a mikrohitel program, amely jelentős
segítséget nyújthat a kezdő vállalkozók számára.
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.
20.) napirend
Tájékoztató a térség – kiemelten Ózd város – 2011. évi munkaerő-piaci
helyzetéről, továbbá a foglalkoztatási eszközrendszerekről
Fazekas Zoltán megköszöni Munkaügyi Központ Ózdi Kirendeltségének munkáját, a
részletes tájékoztató elkészítéséért. A közfoglalkoztatás terén szoros, napi együttműködés
van az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ között. A városban a lehetőségekhez
mérten maximális a kihasználtsága a közfoglalkoztatási lehetőségeknek. Egész évre
vonatkozó Startmunka programot indítottak, továbbá a második félévben is lehetőségük
lesz a hosszú időtartamú közmunkára is, mely az intézmények és a közterületek megfelelő
szintű karbantartását teszi lehetővé. Riz Gábor országgyűlési képviselő komoly
erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy plusz kerethez jusson az ózdi kistérség. Azon
településeken ahol a második félévben komoly gondot okozott volna a közfoglalkoztatás
biztosítása, a plusz 20 M Ft-os keret lehetőséget jelent a további folytatáshoz.
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A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.
21.) napirend
Tájékoztató az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről
Obbágy Csaba: az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésén a Kézilabda Club
elnöke elmondta, a kitűzött célok csak részben teljesültek, az utánpótlás nevelésük sikeres
volt, de sajnos a fiatalok eligazolása más klubhoz folyamatos. Célkitűzésük, hogy egy
egyesületen belül működjön az ÓKC, az ÓVSE és a Lóci Sportegyesület. A bizottság
tagjai gratuláltak az elért eredményekhez.
Halász Sándor megköszöni az önkormányzat anyagi és erkölcsi támogatását. Tavaszi
szezonra sikerült a felnőtt kézilabda csapattal jó eredményt elérniük, reméli ezt az őszi
szezonban is folytatni tudják. Az utánpótlást elég nehéz összehozni, a fiatalokat sportra
szoktatni, viszont ha eredményt érnek el, más klubba akarnak eligazodni. A sporttörvény
lehetővé teszi a társasági adóból történő sport támogatást. Ózdon sajnos egy vállalkozó
sem támogatja ebből a keretből a sportot. Milyen módon lehetne a vállalkozókat
ösztönözni a támogatás érdekében?
Fürjes Pál szerint a hiányos információ az oka annak, hogy a vállalkozók nem fordítják
ezt az összeget a helyi sport támogatására. Magasabb szintű reklám tevékenységet kell
folytatni.
Tartó Lajos tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az Ózdi Kézilabda Club
elnökhelyettesi posztjáról márciusban lemondott.
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.

Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán alpolgármesternek.
22.) napirend
Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Tóth Pál közli, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság tárgyalta az előterjesztést
és azt tudomásul vette.
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.
23.) napirend
Tájékoztató az április 26-i ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről
Tóth Pál közli, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság tárgyalta az előterjesztést
és azt tudomásul vette.
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.
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24.) napirend
Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására
Vitális István ismerteti, területi képviselői céltartalékból történő támogatásról van szó. A
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztésről.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
109/2012.(VI.21.) határozata
alapítványok támogatásának jóváhagyásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi alapítványok lakóterületi céltartalékból történő
támogatását.
Aktív Zóna Alapítvány
Bolyokért Alapítvány
Bolyki Tamás Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány

150.000 Ft
100.000 Ft
20.000 Ft

Felelős: Pénzügyi osztályvezető
Határidő: Támogatási megállapodás megkötését követően
-.-.25.) napirend
Javaslat a Sajóvárkonyi Könyvtár felújításának befejezéséhez szükséges
munkák költségeinek biztosítására és a bérleti szerződés módosítására
Vitális István elmondja, korábbi ülésükön döntést hoztak a Sajóvárkonyi Könyvtár
felújításáról. A munkálatok elvégzése során derült ki, hogy további feladatok merültek fel,
az 5 M Ft-ból történt felújítás után még használhatatlan az épület. A kivitelező felmérése
alapján 4,5 M Ft szükséges a további munkákra. Mivel az önkormányzat pénzügyi
helyzete korlátozott, kérték az illetékeseket tekintsék át mi az, ami feltétlenül szükséges a
felújítás befejezéséhez. Az egyeztetés eredményeként a további munkák elvégzéséhez az
Önkormányzat a városrehabilitációs keret terhére 3,3 M Ft összeget biztosít. További
módosítás az előző határozathoz képest, hogy a 20 éves bérleti szerződés 25 évre
módosul. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.
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A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
110/2012. (VI. 21.) határozata
a Sajóvárkonyi Könyvtár felújításának befejezéséhez szükséges munkák költségeinek
biztosításáról és a bérleti szerződés módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1. Ózd Város Önkormányzata a Római Katolikus Egyház 1/1 tulajdonában lévő, Ózd,
Mekcsey István út 211. szám alatti, 4287 hrsz-ú ingatlan könyvtár céljára történő
felújításának befejezéséhez bekért ajánlat alapján egyeztetett 3.330.990,- Ft összeget a
2012. évi költségvetésben elkülönített városrehabilitációs keret terhére biztosítja.
2. Ózd Város Önkormányzata a Sajóvárkonyi Római Katolikus Egyházközösséggel a
66/2012. (IV.26) határozatának megfelelően megkötött hosszú távú bérleti szerződést
az alábbi tartalommal módosítja:
 a határozott idejű bérleti szerződés időtartama 25 év,
 az ingatlan rendeltetésszerű használatához szükséges felújítási munkálatokat Bérlő
jogosult elvégezni, melynek becsült és felek által elfogadott értéke cca. 8,3 millió
forintban határozható meg,
 bérbeadó az ingatlan 25 éves időtartamú bérletének díjaként az ingatlanon végzett,
általa jóváhagyott beruházásokat elfogadja, azokat a bérleti díjjal azonos értékűnek
ismeri el,
 a szerződésben meghatározott egyéb tartalom változatlan formában megmarad.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés módosításának
aláírására.
Felelős:
- Az ingatlan felújításának előkészítéséért: Sajóvárkonyi ÁMK intézményvezetője
- A szerződés módosítás előkészítéséért: PH Településfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
- Dokumentum aláírásáért: Polgármester
Határidő: 2012. július 31.
-.-.26.) napirend
Javaslat az Ózd Városi Tanuszodával kapcsolatos kiegészítő megállapodás
2.számú módosítására
Vitális István ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztésről.
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A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
111/2012. (VI. 21.) határozata
az Ózd Városi Tanuszodával kapcsolatos kiegészítő megállapodás 2. számú
módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és a következő határozatot hozza:
1.) Ózd Város Önkormányzata a 18/KH/2007.(II.27.) határozat alapján a THERMA Kftvel kötött Kiegészítő megállapodást a határozat 1. mellékletét képező „2. számú
Kiegészítő megállapodást módosító okirat” szerint módosítja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosító okirat aláírására.
3.) A módosító okirat aláírását követően a 2012. évi költségvetés vonatkozó pontjait
módosítani szükséges.
Felelős:

Határidő:

A dokumentumok aláírásáért: polgármester
A dokumentumok előkészítéséért: PH. Településfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Költségvetés módosításáért: PH. Pénzügyi Osztály vezetője
2012. június 30., illetve értelemszerűen
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1. melléklet a 111/2012.(VI.21.) határozathoz
2. számú Kiegészítő megállapodást módosító okirat
amely létrejött egyrészről Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1.,
törzsszám: 726489, képviseli: Fürjes Pál polgármester), továbbiakban Önkormányzat,
másrészről THERMA Kereskedelmi, Uszodatechnika és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 4029 Debrecen, Kígyó út 19., képviseli: Gál Sándor ügyvezető), a
továbbiakban Magánbefektető között az alábbi feltételekkel:
1. A felek egyezően adják elő, hogy egymással a PPP konstrukció keretében az Ózdi
Tanuszoda (továbbiakban: Létesítmény) megvalósítására és üzemeltetésére kiegészítő
megállapodást (továbbiakban: Megállapodás) kötöttek 2007. március hónapban.
2. Megállapodást felek 2008. március 21-én módosították.
3. Jelen módosítás során a felek a Megállapodás V/1. és V/2. pontját az alábbiak szerint
módosítják:
„V.
Büfé, wellness részleg üzemeltetése
1. A magánbefektető és az Önkormányzat megállapodik abban, hogy a
Létesítményben a 4/1997 (I.22.) Korm. r. rendelkezéseinek figyelembe vételével
kialakított, ételt és italt árusító üzlet (büfé) és wellness részleg üzemeltetését az
Önkormányzat végzi.
2. Az Önkormányzat jogosult az üzemeltetést harmadik személy útján is
megvalósítani.”
4. A Megállapodás többi pontja változatlanul hatályban marad.
A felek ezen megállapodást kölcsönös elolvasás, értelmezés és teljes megértés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.
Ózd, 2012. június ….

……………………………………………
Ózd Város Önkormányzata képviseletében
Fürjes Pál polgármester

………………………………………
THERMA Kereskedelmi,
Uszodatechnika és Szolgáltató Kft.
Gál Sándor ügyvezető
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Fazekas Zoltán alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek.
27.) napirend
Javaslat az Ózd, Velence telep 38/2. és Velence telep 39/1. sz. alatti
önkormányzati tulajdonú bérlakásokra egyszeri bérlőkiválasztási
jog biztosítására
Fürjes Pál elmondja, a Velence telep 38/2. és a Velence telep 39/1. szám alatti bérlakásra
bérlőként kijelölt személyek hozzájárultak az előterjesztés nyílt ülésen történő
megtárgyalásához.
Fazekas Zoltán elmondja, a Velence telep, amely Ózd város épített örökségének
kiemelkedő része, már hosszú évek óta pusztul. Ezt a pusztulást szeretnék
megakadályozni, ezért a telepen különböző programok támogatásával egyfajta közösségi
megújulás, szemléletváltozás, illetve az épületek felújítása történik. Korábban már három
bérlakás felújításra került. Jelenleg a Türr István Képző és Továbbképző Intézet
példaértékű programja zajlik, amely keretében egy komplett épület átadásra kerül
közösségi hely kialakítása céljából, két bérlakás pedig felújításra kerül, az ott élők és a
programban résztvevők segítségével. A program foglalkoztatást és értéknövelést is jelent.
A két bérlakás a jövő héten átadásra kerül, fontos, hogy olyan bérlője legyen, aki megfelel
a program és a lakásrendelet előírásának. Bérlőt a programban résztvevők közül jelöltek,
így biztosított lesz a lakások állagmegóvása, hosszú távon kedvező hatást fognak
gyakorolni a környezetükre. Beadásra került egy komplex telep-program, amelynek
keretében folytatódni fog a telep megújulása, illetve humánerőforrás fejlesztés, ami az ott
élők közösségi magatartását is javítani fogja.
Vitális István közli, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi
Bizottsággal közös ülésen tárgyalta az előterjesztést, és azt egyhangúlag elfogadásra
javasolja.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a Velence telep 38/2 bérlakással kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza.
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
112/2012. (VI. 21.) határozata
az Ózd, Velence telep 38/2. sz. alatti
bérlakás egyszeri bérlőkiválasztási jog biztosítására
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1.) A Képviselő-testület az Ózd, Velence telep 38/2. szám alatti, 54 m2 alapterületű,
komfortos komfortfokozatú önkormányzati bérlakásra – egyedi elbírálás alapján –
Jónás Zoltánt (lakcím: 3600 Ózd, Velence telep 44/2.) jelöli bérlőként 2012. július 01.
napjától 2017. június 30. napjáig. A bérlő köteles a lakásra megállapított 162.000,- Ft
óvadékot, a mindenkori lakbért, valamint a lakás fenntartási költségeit megfizetni.
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2.) A Képviselő-testület felkéri az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetőjét, hogy a lakásbérleti
szerződést kösse meg.
Felelős:
Határidő:

ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
döntést követően azonnal
-.-.-

Fürjes Pál kéri, szavazzanak a Velence telep 39/1 bérlakással kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
113/2012. (VI. 21.) határozata
az Ózd, Velence telep 39/1. sz. alatti
bérlakás egyszeri bérlő-kiválasztási jog biztosítására
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1.)

A Képviselő-testület az Ózd, Velence telep 39/1. szám alatti, 53 m2 alapterületű,
komfortos komfortfokozatú önkormányzati bérlakásra – egyedi elbírálás alapján –
Váradi Beátát (lakcím: 3600 Ózd, Kőalja út 17.) jelöli bérlőként 2012. július 01.
napjától 2017. június 30. napjáig. A bérlő köteles a lakásra megállapított 159.000-,
Ft óvadékot, a mindenkori lakbért, valamint a lakás fenntartási költségeit megfizetni.

2.)

A Képviselő-testület felkéri az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetőjét, hogy a lakásbérleti
szerződést kösse meg.

Felelős:
Határidő:

ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
döntést követően azonnal
-.-.28.) napirend
Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok

Márton Ferenc tapasztalata szerint Ózd jelenlegi helyzetéről az azt kiváltó okokról,
perspektívákról a lakosságnak, a médiának sokszor még a döntéshozóknak is felszínes és
néha téves elképzelései vannak. Javasolja, állítsanak össze egy jelentést, ami őszintén
feltárja a helyzet gyökereit, körülményeit, az élet minden területét, világos, áttekintő
módon, legmagasabb szakmai színvonalon. A jelentés szigorúan kerülne minden politikai
aspektust, valóban tárgyszerűen és racionalitással mérné fel Ózd helyzetét. Ki kellene
térni a trendekre, mi várható az elkövetkezendő időben. Kerülni kellene benne mind a
siránkozást, mind a reklámot. Tényszerűen tartalmazná azt, hogy önhibájukon kívül
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mennyire kilátástalan helyzetbe kerültek. Biztos abban, hogy sok szakember van Ózdon,
aki mind hozzátenné a tudását a jelentéshez.
Fürjes Pál elmondja, mi sem bizonyítja jobban, hogy fontos kérdésről van szó, mint az,
hogy egy hónappal ezelőtt elkészült az ózdi kistérség gazdálkodásának, vállalkozásainak
az áttekintése. A jelentést átadták a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárának,
Csizmadia Norbertnek. A jelentés 23 oldalban kifejezetten Ózd és kistérségének a
lehetőségeit, jövőjét elemzi. A tanulmányt felteszik a honlapra, hogy elérhető legyen
mindenki számára. Megjegyzi, hogy megtalálható a honlapon a Rombauer terv, amely
ugyan szélesebb áttekintésben, de tartalmazza ezeket az információkat.
További hozzászólás nem érkezett, megköszöni a munkát és az ülést bezárja.
K. m. f.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester

