
Jegyzőkönyv

Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. május 9-én a 
Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről

Jelen vannak:
Benedek Mihály,  Dr.  Bárdos Balázs,  Bereczki  Lászlóné,  Boda István,  Erdősi 
János,  Halászné  Berecz  Tünde,  Kiss  Sándor,  Kovács  Béla,  Kovácsné  Keller 
Ildikó, Nagybalyi Géza, Nyerges Tibor, Obbágy Csaba, Riz Gábor, Strohmayer 
László, Szabóné Ottmájer Zsuzsanna, Szalári István, Tartó Lajos, Tóth Csaba, 
Tóth Melinda, Varga Gábor, Vitális István, Zsolnai Piroska képviselők

Távol volt: Bárdos István és Fazekas Zoltán képviselők

Jelen van továbbá:
dr. Csiszár Miklós jegyző
dr. Fejér Levente aljegyző, jogtanácsos
dr. Babus Magdolna PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási 

Ügyosztály vezetője
Vasas Ágostonné PH. Szervezési Ügyosztály vezetője
dr. Almási Csaba PH. Igazgatási Ügyosztály vezetője
Malinkó János PH. Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője
dr. Pallagi Istvánné PH. Szociális és Egészségügyi Ügyosztály 

vezetője
Kovács-Hagyó Zoltán PH. Pénzügyi Ügyosztály ügyosztályvezető 

helyettes
Kovács György PH. Műszaki Ügyosztály ügyosztályvezető
H. Szőke Marianna kabinetvezető
Berki Lajos ÓVCKÖ elnöke
dr. Szemere Endre ÓZDSZOLG Kht. ügyvezető igazgatója
Hák Sándor Vasvár Úti Általános Iskola igazgatója
Lipárdiné Ország Erzsébet Ózdi Közélet főszerkesztője
Martisné Víg Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

Benedek  Mihály megnyitja  az  ülést.  Javasolja  az  eredeti  napirendi  pontok 
szerinti  tárgyalást.  Tájékoztatásul  elmondja,  Fazekas  Zoltán és  Bárdos  István 
képviselő urak előre jelezték, hogy hivatalos elfoglaltságuk miatt nem tudnak az 
ülésen részt venni.  Kéri, szavazzanak a napirendi pontokról. 

A Képviselő-testület  20  igen,  egyhangú  szavazattal  az  alábbi  napirendet 
fogadja el:



Napirendi pontok:

1.)  Javaslat  „A  Kaszinó  épületében  kialakítandó  Multifunkcionális 
Rendezvényház  és  Felsőoktatási  Távoktatási  Módszertani  Központban  az 
oktatás megszervezésével összefüggő együttműködési megállapodás” tárgyú 
82/KH/2007.(V.03.) számú határozat módosítására

Előterjesztő: Polgármester

2.) Javaslat „A közoktatási intézményekben a 2007/2008-as tanévben indítható 
óvodai  és  általános  iskolai  csoportok  számának  engedélyezésére”  tárgyú 
63/KH/2007. (IV.12.) számú határozat módosítására

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke

-.-.-

(Benedek  Mihály  polgármester  átadja  az  ülés  vezetését  Kiss  Sándor  
alpolgármesternek.)

-.-.-

Időközben  a  Képviselő-testületi  ülésre  megérkeznek  Tóth  Melinda  és  Tartó 
Lajos képviselők.

1.) napirend

Javaslat „A Kaszinó épületében kialakítandó Multifunkcionális Rendezvényház 
és  Felsőoktatási  Távoktatási  Módszertani  Központban  az  oktatás 
megszervezésével  összefüggő  együttműködési  megállapodás”  tárgyú 
82/KH/2007.(V.03.) számú határozat módosítására

Kovács  Béla előadja,  a  Gazdaságfejlesztési,  és  a  Pénzügyi  Bizottság  az 
előterjesztést megtárgyalta és egyhangú szavazattal támogatja elfogadását.

Boda  István elmondja,  az  anyagot  a  Művelődési  és  Oktatási  Bizottság  is 
megtárgyalta,  amelyet  szintén  egyhangú  szavazattal  elfogadásra  javasol. 
Megjegyzi,  a  vastagbetűvel  szedett  részekben  apró  módosítások  vannak, 
amelyek  tükrözik  a  Szenátusi  Tanács  véleményét,  de  a  lényegen  nem 
változtatnak. 

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
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A Képviselő-testület  22  igen,  egyhangú szavazattal  az  alábbi  határozatot 
hozza:

291/SzÜ 103/KH/2007.(V.09.) számú határozat

Tárgy: „A Kaszinó épületében kialakítandó Multifunkcionális Rendezvényház és 
Felsőoktatási  Távoktatási  Módszertani  Központban  az  oktatás 
megszervezésével  összefüggő  együttműködési  megállapodás”  tárgyú 
82/KH/2007. (V.03.) számú határozat módosítása

Az  Ózd  Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  fenti  tárgyú  előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

Az Ózd Városi Önkormányzat a 82/KH/2007. (V.03.) sz. határozat mellékletét 
képező  együttműködési  megállapodást  az  e  határozat  melléklete  szerinti 
módosított  szövegtartalommal  fogadja  el,  a  határozat  egyéb  döntéseinek 
változatlan hatályban tartása mellett.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

291/SzÜ. 103/KH/2007.(V.09.) sz. határozat melléklete

Együttműködési Megállapodás
székhelyen kívüli képzés folytatására 

amely,  létrejött  a  Zrínyi  Miklós  Nemzetvédelmi  Egyetem,  rövidítve: ZMNE 
(székhelye: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.), képviselője: Prof. Dr. Szabó 
János, rektor, 

továbbá 

az Ózd Városi Önkormányzat,  rövidítve: Önkormányzat (székhelye: 3600 Ózd, 
Városház tér 1.), képviselője: Benedek Mihály, polgármester,

továbbá

A  Volán  Humán  Oktatási  és  Szolgáltató  Zrt.,  rövidítve  Volán  Humán  Zrt. 
(székhelye:  1108  Budapest,  Újhegyi  út  14.)  képviselője:  dr.  Csányi  László 
vezérigazgató
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között, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 31. §-ban biztosított 
lehetőség alapján.
Az  együttműködési  megállapodás  célja,  hogy  Felek  a  humán  és  az 
infrastrukturális  erőforrásaik  hatékony  felhasználásával,  a  székhelyen  kívüli 
képzés során közösen együttműködve a kor színvonalának és a munkaerő-piaci 
igényeknek  megfelelő  szakembereket  képezzenek,  ezzel  hozzájáruljanak  a 
térség  felzárkóztatásához,  illetve  lehetőséget  biztosítsanak  a  határon  túli 
magyarok képzésére is. 

1.) Az Önkormányzat és a Volán Humán Zrt. jelen szerződésben is nyilatkozik, 
hogy tudomással bírnak arról a tényről, hogy jelen szerződés megkötésének 
előfeltétele volt a ZMNE-t felügyelő Honvédelmi Minisztérium részéről az, 
hogy  a  ZMNE  központi  költségvetését  a  székhelyen  kívüli  képzés 
beindítása, illetve folytatása nem terhelheti.

2.) A  Magyar  Akkreditációs  Bizottság  1066/8/2005,  2005/8/III/2/9  is 
2005/8/III/2/10  számú  határozatai  alapján  a  jelen  együttműködési 
megállapodás keretébe tartozó képzések:
BSc képzés:  

Had-és biztonságtechnikai mérnöki szak:
a) biztonságtechnikai szakirány 
b) műszaki, katasztrófavédelmi és közlekedési szakirány 

Védelmi igazgatási szak:
a) katasztrófavédelmi szakirány
b) önkormányzati védelmi igazgatási szakirány
c) védelmi humánerőforrás szervező szakirány

3.) Alapadatok  
A fenti  2.)  pontban jelölt  képzések indításának tervezett  időpontja: 2007. 
szeptember 01.
A képzés helyszíne: 3600 Ózd, Gyár út 2. sz. alatti, Kaszinó megnevezésű, 
önkormányzati tulajdonú ózdi belterületi 5267 hrsz-ú ingatlan főépülete.
A képzéseket a ZMNE hirdeti meg a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban.
A felvett hallgatók a ZMNE-vel létesítenek hallgatói jogviszonyt.
A képzések finanszírozási formái: költségtérítéses és államilag támogatott.

4.) Az együttműködő felek feladatai különösen:
ZMNE:
• a képzések meghirdetése, felvételi eljárások lefolytatása, 
• a  képzéssel  és  a  hallgatói  jogviszonnyal  kapcsolatos  adminisztráció 

elvégzése, 
• a képzéshez szükséges oktatók biztosítása, 
• az együttműködő felek közötti pénzügyi elszámolás elkészítése, 
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Önkormányzat: 
• az  oktatáshoz  szükséges  infrastrukturális  feltételek  (beleértve  a 

berendezést,  oktatási  eszközöket) folyamatos biztosítása,  a  tulajdonában 
lévő,  a 3.  pontban megnevezett  ingatlannak önkormányzati  szervezet  – 
ÓZDSZOLG Kht. – által történő üzemeltetésével.

Volán Humán Zrt.: 
• oktatásszervezés segítése és hallgatók „toborzása”
• a képzési formák népszerűsítése, reklámozása,
• a képzéshez szükséges oktatók szervezésében való együttműködés,
• az  oktatási  helyszín  működtetése  az  önkormányzati  szervezettel  – 

ÓZDSZOLG Kht. – kötött szerződés alapján.

5.) Az  Önkormányzat  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  amennyiben  a  Volán 
Humán  Zrt.  jelen  szerződést  felmondaná,  vagy  más  okból  a 
kötelezettségének nem tudna eleget tenni, a Volán Humán Zrt. jogaival és 
kötelezettségeivel  együtt  a  feladatait  is átveszi,  és  azt  ellátja,  vagy 
mindaddig ellátja, amíg más, erre alkalmas szervezetet nem talál.

6.) Gazdasági elszámolás:
A megállapodást kötő felek a jelen megállapodás keretében tevékenységüket 
saját  költségükön végzik.  A Felsőoktatási  felvételi  tájékoztatóban történő 
meghirdetés  előtt  előkalkuláció  készül  a  költségek  és  a  bevételek 
megoszlásáról.  A  tényleges  befizetési  adatok  alapján  szemeszterenként 
egyszer  (a  regisztrációs  időszakot  követő  második  hónap  10-ig)  történik 
meg  az  előkalkuláció  szerinti  elszámolás.  Az  elszámolás  alapján  készült 
számlák kézhezvétele után történik a pénzügyi teljesítés.
Tervezett pénzügyi megosztás a teljes bevételre:  

ZMNE (51%)
1. Óra és vizsgadíjak, valamint azok közterhei (20%) 
2. Adminisztráció (személyi, tárgyi feltételek, stb.) (6%) 
3. ZMNE KPI keret (15%) 
1. Kari fejlesztési keret (10%) 

Volán Humán Zrt. (49 %)
1. Infrastruktúra üzemeltetése (32%) 
2. Oktatásszervezés (10%) 
3. Marketing (7%) 
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7.) Megállapodás időtartama, felmondása: 
Jelen  megállapodást  Felek  határozatlan  időre  kötik,  azzal,  hogy  a  közös 
képzések kezdetének legkorábbi  időpontja  2007.  szeptember  01.  Felek  a 
megállapodás  végrehajtását  az  első  év  végén  értékelik  és  a  szükséges 
módosításokat megteszik.
A megállapodást a Felek csak írásban mondhatják fel. A Volán Humán Zrt. 
a megállapodást hat hónapos határidővel mondhatja fel. A ZMNE és az 
Önkormányzat  csak  a  folyamatban  lévő  képzések  rendes  képzési 
időszakának  végével  mondhatják  fel  egymással  szemben  a 
megállapodást. A ZMNE és az Önkormányzat együttesen a tárgytanév 
végére, de minimum hat hónapos határidővel mondhatják fel a Volán 
Humán Zrt. vonatkozásában a megállapodást. 

Jelen szerződést a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

Kelt: ………………………………..

………………………………………….   ……………………………………….
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Ózd Városi Önkormányzat 

Prof. Dr. Szabó János Benedek Mihály
rektor polgármester

……………………..…………………….
Volán Humán Oktatási és Szolgáltató Zrt.

dr. Csányi László
vezérigazgató

2.) napirend

Javaslat  „A közoktatási  intézményekben  a  2007/2008-as  tanévben  indítható 
óvodai  és  általános  iskolai  csoportok  számának  engedélyezésére”  tárgyú 
63/KH/2007.(IV.12.) számú határozat módosítására

Kiss Sándor köszönti Hák Sándort, a Vasvár Úti Általános Iskola igazgatóját.

Boda István elmondja, az első osztályos beiratkozások lezajlottak nagyjából a 
várt  számokkal.  Megjegyzi,  van  ugyan  egy  kis  mozgolódás,  hiszen  minden 
iskolában harc folyik a gyermekekért. Letisztázott létszám ezért csak augusztus 
végén várható. A Vasvár Úti Általános Iskolánál a testület a 2007. április 12-i 
ülésen elfogadta azt a határozatot, melyben az iskola 2007/2008-as tanévében 25 
helyett  24  tanulócsoport  indíthat.  Időközben  azonban  olyan  magas  volt  a 
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beiratkozási  arány,  hogy  célszerű  lenne  az  elvett  egy  tanulócsoportot  is 
elindítani. Nagy valószínűséggel a vidéki gyerekek fogadása csak korlátozottan 
lesz  lehetséges,  de  az  összes  többi  igényt  ki  tudják  elégíteni.  Megjegyzi 
azonban,  hogy  az  idei  első  osztályosok  beiratkozási  feltételei  lényegesen 
bonyolultabbak,  mint  az  előző éviek  voltak,  hiszen  2007-től  figyelembe kell 
venni  azt  is,  milyen  területről  érkezik  a  gyerek,  halmozottan  hátrányos-e, 
igényel-e  sajátos  nevelést.  Az  iskolának  a  csoport  indításával  többletforrási 
igénye nem lesz, nem fog felmerülni költségvetési többlet. A bizottság támogatja 
a határozati javaslat elfogadását.

Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület  22  igen,  egyhangú szavazattal  az  alábbi  határozatot 
hozza:
 

322/SzÜ 104/KH/2007.(V.09.) számú határozat

Tárgy: „A  közoktatási  intézményekben  a  2007/2008-as  tanévben  indítható 
óvodai és általános iskolai csoportok számának engedélyezésére” tárgyú 
63/KH/2007.(IV.12.) számú határozat módosítása

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta.  A 63/KH/2007.(IV.12.)  számú  határozat  6.  pontját  az  alábbiak 
szerint módosítja:

„6.) A Vasvár Úti Általános Iskolában a2007/2008-as tanévben 25 tanulócsoport 
indítását engedélyezi.”

Felelős: PH Művelődési és Sport Ügyosztály vezetője
intézményvezető

Határidő: 2007. augusztus 31.

Kiss Sándor ezután a munkát megköszönve az ülést bezárja.

K.m.f.

dr. Csiszár Miklós Benedek Mihály
jegyző   polgármester

7


