
Jegyzőkönyv 
 
Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. szeptember 9-
én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 
 
Jelen vannak: 
Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos István, Bereczki Lászlóné, Boda 
István, Erdősi János, Fazekas Zoltán, Halászné Berecz Tünde, Kiss Sándor, 
Kovács Béla, Kovácsné Keller Ildikó, Nagybalyi Géza, Nyerges Tibor, Obbágy 
Csaba, Riz Gábor, Strohmayer László, Szabóné Ottmájer Zsuzsanna, Tóth 
Csaba, Varga Gábor, Vitális István, Zsolnai Piroska képviselők 
 
Távol vannak: 
Szalári István, Tartó Lajos, Tóth Melinda képviselők 
 
Jelen van továbbá: 
Dr. Almási Csaba   PH. Igazgatási és Okmányiroda Osztályának  

jegyzői feladatok ellátásával megbízott 
vezetője  

Dr. Babus Magdolna PH. Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
Sóskútiné Ujpál Melinda PH. Településfejlesztési és Stratégiai  

Osztályvezető helyettese  
Béri Lászlóné   PH. Oktatási, Művelődési és Sport Osztály  

mb. vezetője 
Krokavecz Györgyné  PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője 
Kovács-Hagyó Zoltán PH. Pénzügyi Osztály vezetője 
Kovács György   PH. Építéshatósági és Műszaki Osztály vezetője 
Dr. Sztronga Eszter  PH. Jogi, Képviselőtestületi és Kistérségi  

Osztály mb. vezetője 
Dudásné Balázs Zita  PH. Humánpolitikai Osztály vezetője 
H. Szőke Marianna  kabinetvezető 
Berki Lajos    ÓVCKÖ elnöke 
Lipárdiné Ország Erzsébet Ózdi Közélet főszerkesztője 
Deák János    Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iroda vezetője 
Pappné Szalka Magdolna Ózdi Művelődési Intézmények vezetője 
Dr. Szemere Endre   ÓZDSZOLG Kht. ügyvezető igazgatója 
Tiba Ilona    jegyzőkönyvvezető 
Borbély Judit   jegyzőkönyvvezető 
 
Benedek Mihály az ülést megnyitja, megállapítja, hogy határozatképes. 
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy ülésről való távolmaradását előre jelezte: 
Tóth Melinda, Strohmayer László, Szalári István és Tartó Lajos. Az előre 
kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban elmondja, 
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hogy a 7.) napirendi pontot - Javaslat a CELLOR Kft. közterület-használati 
engedélyei ügyében benyújtott fellebbezései elbírálására -, valamint a 8.) 
napirendi pontot - Javaslat szociális fellebbezés elbírálására – zárt ülés keretében 
tárgyalják. Javasolja továbbá 9/A.) napirendi pontként felvenni a „Javaslat a 
Polgármester Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. Felügyelő 
Bizottsági tagságához történő hozzájáruláshoz” című előterjesztést, amelynek 
nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárult. Javasolja 13/A.) napirendi 
pontként „Javaslat az Ózd, Iparvasút út 20. sz. alatti önkormányzati bérlakás 
bérbeadására” című előterjesztés napirendre történő felvételét. Tájékoztatja a 
testület tagjait, hogy a mai napon 8.30 órától a polgármesteri hivatal régi 
szárnyának utcai homlokzatán emléktáblát helyeztek el, mellyel megemlékeznek 
a valamikori ózdvidéki és borsodi szénbányászatról. Tájékoztatást ad továbbá 
arról, hogy a város vendége lesz az olimpiai bajnok Kovács Antal. 9.30 órakor a 
megnyitón beszédet mond, ezért az ülést ezt követően Kiss Sándor 
alpolgármester fogja vezetni. Kéri, a módosításokkal együtt szavazzanak a 
napirendi pontok elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet 
fogadja el: 
 

Napirend: 
 
1.)  Ózd Város Önkormányzatának …/2008.(…) számú rendelet-tervezete a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 18/2007.(X.1.) 
számú rendelet módosításáról 

 
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke 

 
2.) Ózd Város Önkormányzatának …/2008.(…) számú rendelet-tervezete a 

közterületekről szóló 16/1994. (VII. 01.) sz. rendelete módosításáról 
 
 Előterjesztő: Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság elnöke 
 
3.)  Tájékoztató Ózd város 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
 

Előterjesztő: Polgármester 
 

4.)  Javaslat az Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iroda intézmény megszüntetésére 
 

Előterjesztő: Polgármester 
 
5.)  Javaslat a 308/SzÜ. 73/KH/2008.(IV.24.) számú, a Polgármesteri Hivatal 

szervezeti felépítésének áttekintéséről szóló határozat mellékletének 
módosítására 
 
Előterjesztő: Polgármester 
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6.)  Javaslat a 329/SzÜ.117/KH/2008.(V.13.) számú határozat módosítására  
 

Előterjesztő: Polgármester 
 
7.) Javaslat a CELLOR Kft. közterület-használati engedélyei ügyében benyújtott 

fellebbezései elbírálására 
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
8.)  Javaslat szociális fellebbezés elbírálására 
 

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság elnöke 
 
9.)  Javaslat a „Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” című ÁROP-1.A.2 

pályázaton való részvételre  
 

Előterjesztő: Mb. jegyző 
 
9/A.) Javaslat a Polgármester Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. 

Felügyelő Bizottsági tagságához történő hozzájáruláshoz 
 

Előterjesztő: Mb. Jegyző 
 
10.)  Javaslat a közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására 
 

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke 
 
11.)  Javaslat az Ózdi Művelődési Intézmények alapító okiratának módosítására 
 

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke 
 
12.) Javaslat az Ózdi Művelődési Intézményeknél behajthatatlan követelés 

nyilvántartásból való törlésére 
 

Előterjesztő: Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke 
 
13.) Javaslat az Ózd, Nyírfa út 5/1. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására 
 
 Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 
 
13/A) Javaslat az Ózd, Iparvasút út 20. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására 
 
 Előterjesztő: Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 
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14.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonába kerülő 4305 hrsz-ú ingatlan 
forgalomképesség szerinti minősítésére és az ingatlan kezelőjének kijelölésére 

 
Előterjesztő:  Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 

Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság elnöke 
Pénzügyi Bizottság elnöke 

 
15.) 2008. I. félév – Tájékoztató az ÓVCKÖ munkájáról, feladatairól, pénzügyi 

helyzetéről 
 
 Előterjesztő: Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 
16.)  Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és 

az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 
 

Előterjesztő: Polgármester 
 
17.)  Tájékoztató a 2008. június 27. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről 
 

Összeállította: Jogi, Képviselőtestületi és Kistérségi Osztály 
 
 

1.) napirend 
 
Ózd Város Önkormányzatának …/2008.(…) számú rendelet-tervezete a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 
18/2007.(X.1.) számú rendelet módosításáról 
 
Szabóné Ottmájer Zsuzsanna elmondja, az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Bizottság ülésén megfogalmazódott, hogy az előterjesztés a lakosság 
vonatkozásában tartalmaz kedvező módosításokat. Az indokolás részletesen 
tartalmazza miért volt szükség a korábbi rendelet módosítására. A rendelet-
tervezet 1. §-a névváltozás átvezetését tartalmazza. A 2. § az átmeneti segély 
összegének emelését tartalmazza, amelyet a rendkívüli élethelyzetbe került 
személyek létfenntartási költségeinek folyamatos emelkedése indokol. 
Ugyanebben a szakaszban javasolják a „B variáció” elfogadását, amely azt 
tartalmazza, hogy limitálva legyen az egy naptári évben egy személynek adható 
segély mértéke 20.000 Ft-ban. A 3. §-ban a méltányossági közgyógyellátásra 
való jogosultság százalékos meghatározását szabályozza a rendelet. A bizottság 
5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett javasolja a rendelet-tervezet 
elfogadását. 
 
Nagybalyi Géza ismerteti, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság a rendelet-
tervezetet megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag javasolja. 
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Nyerges Tibor úgy gondolja, a jelenlegi módosítás valóban előnyösebb 
feltételeket tartalmaz a lakosság számára, mint a korábbiakban érvényben lévő 
rendeletek. A 2. § jogi aggályokat vet fel a képviselőcsoportjukban, mert a 
törvény szerint a krízishelyzet miatt az átmeneti segély nemcsak 1-2 alkalommal 
adható, hanem akár havi rendszerességgel is. Biztos benne, hogy van olyan 
élethelyzet, amikor indokolt lenne a havi rendszerességgel nyújtott támogatás, 
azonban az éves keret bármilyen limitálása lehetetlenné tenné a havi 
rendszerességgel történő segélyezés megvalósítását. Amennyiben a 20000 
forintot elosztják 12 hónappal, akkor az csupán havi 1800 forintos összeget 
jelent. Képviselőcsoportjuk konkrét javaslata, hogy ne legyen limit 
meghatározva, mert ez nincs összhangban a törvény szellemiségével.  
 
Boda István véleménye szerint Nyerges Tibor képviselő úr hozzászólásának 
vannak jószándékú elemei, de a bizottsági ülésen elhangzott, hogy saját 
hatáskörben nem állapíthat meg felső határt a bizottság. Ezért javasolja a B 
variáció elfogadását. 
 
Krokavecz Györgyné két területet kíván érinteni. Elfogadja a képviselő úr 
aggályát, de tájékoztatja, hogy az előterjesztés készítését megelőzően 
személyesen egyeztetett az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási 
Hivatal BAZ Megyei Kirendeltségének Törvényességi Ellenőrzési Főosztályán 
Koczka Józsefné dr.-ral. A kérdéses pontot kiemelten kezelték és megbeszélték, 
hogy az ilyen megfogalmazásnak nincs jogszabályi akadálya. Elmondja továbbá, 
hogy a helyi rendelet 8. § b.) pontja szabályozza az átmeneti segély kérdését, így 
megmarad az a lehetőség, hogy akár havonta vagy több alkalommal egymást 
követően – ha krízishelyzetbe kerül valaki –, nagyobb összegű segélyt is 
adhassanak a rászorulónak.  
 
Nyerges Tibor úgy gondolja, az osztályvezető asszony által elmondottak akkor 
lennének igazán fogadhatók, ha erről írásos anyag is született volna. Minden 
tisztelete a Közigazgatási Hivatalé, de akkor nyugodtak teljesen, ha ezt valaki 
aláírja. Így az aggálya továbbra is fennáll. 
 
Benedek Mihály kéri, a B variáció elfogadásával együtt szavazzanak a rendelet-
tervezet elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett megalkotja 
 

Ózd Város Önkormányzatának 
24/2008.(IX.10.) számú rendeletét 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított  
18/2007. (X. 1.) számú rendelet módosításáról 
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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Sztv.) 45. § (1) bekezdésében és az 50. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
többször módosított 18/2007. (X.1.) számú rendeletét (a továbbiakban: 
Rendelet) az alábbiak szerint módosítja. 
 
1. §  (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdésében az „Ózd Városi Polgármesteri Hivatal 
Szociális és Egészségügyi Ügyosztály (a továbbiakban: Szociális Ügyosztály)” 
szövegrész helyébe az „Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szociális és 
Egészségügyi Osztály (a továbbiakban: Szociális Osztály)” szövegrész lép. A 
Rendelet alkalmazásában a „Szociális Ügyosztály” rövidítés alatt a 
továbbiakban „Szociális Osztály”-t kell érteni.  
(2) A Rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 „(12) A megállapított segély összegének kifizetéséről, utalásáról, valamint a 
tüzelőutalvány kiadásáról a Szociális  Osztály gondoskodik.” 
 
2. § A Rendelet 8. § (2) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
[Átmeneti segélyben részesíthető az, aki időszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gonddal küzd, családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 100 %-át, 
egyedül élő esetében a 180 %-át, és aki] 
„c) önmaga, valamint családja ellátását a kérelem benyújtásakor fennálló krízis 
helyzet miatt más módon nem tudja biztosítani, ebben az esetben a segély 
mértéke alkalmanként 10.000 Ft-ig terjedhet, de nem haladhatja meg naptári 
évenként a 20.000 Ft-ot.” 

 
3. § A Rendelet 13. § (1) bekezdés a)-b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
 [Méltányosságból – egy év időtartamra – közgyógyellátásra jogosult az a 
szociálisan rászorult személy,] 
„a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-át, és sem a 
kérelmezőnek, sem a családjának vagyona nincs, valamint a havi rendszeres 
gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindkori legkisebb 
összegének 20%-át, vagy 
b) aki egyedül él, és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 220%-át és vagyona nincs, valamint a havi 
rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 15%-át.” 
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Záró rendelkezések 
 
4. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.  

 
 

2.) napirend 
 

Ózd Város Önkormányzatának …/2008.(…) számú rendelet-tervezete a 
közterületekről szóló 16/1994. (VII. 01.) sz. rendelete módosításáról 
 
Varga Gábor ismerteti, a Pénzügyi Bizottság, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, 
valamint a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság a rendelet-tervezetet 
megtárgyalta, elfogadását javasolják. 
 
Erdősi János tájékoztatja a testület tagjait, hogy a korábbi rendelet 
egységesítéséről van szó a rendeletben. Annyi módosítás történt, hogy a 
rendelet-tervezet 1. §-ában az a) pont kétszer ismétlődik, így javasolják az 
üzemanyagtöltő-állomás elhelyezését d) ponttal megjelölni. 
 
Nagybalyi Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság a rendelet-
tervezetet megtárgyalta, az elhangzott módosító javaslat korrekciójával együtt 
javasolják az elfogadását. 
 
Benedek Mihály kéri, a módosítással együtt szavazzanak a rendelet-tervezet 
elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja 

 
Ózd város Önkormányzatának  

25/2008.(IX.15.) számú rendeletét 
a közterületekről szóló 16/1994. (VII. 01.) sz. rendelete módosításáról 

 
Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a közterületekről szóló 16/1994. (VII.01.) sz. rendeletének 
(továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:  

 
1. §  

 
A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés lép: 
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„(3) Közterület használati engedélyt kell beszerezni 
a) a közterülettel határos ingatlanról a közterületre benyúló üveghomlokzat 

(portál), üzleti védő-, illetve előtető, ernyőszerkezet, kirakatszekrény, 
hirdetőberendezés (hirdetőtábla, reklámtábla, óriásplakát, fényreklám, 
stb.) cég- és címtábla elhelyezésére, 

b) árusító és egyéb pavilon, építmény (élelmiszer, zöldség-gyümölcs, virág, 
könyv, hírlap, dohány, stb. árusítása) elhelyezésére, 

c) közúti közlekedéssel, fuvarozással kapcsolatos állomás, álláshely, 
indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozóhely elhelyezésére,  

d) üzemanyagtöltő-állomás elhelyezésére, 
e) az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges, kizárólagos 

használatra szolgáló gépjármű várakozóhelyek céljára, 
f) teher- és különleges gépjárművek, valamint ezek vontatmányainak 

elhelyezésére, 
g) önálló hirdetőberendezés: hirdetőtábla, reklámtábla, óriásplakát, 

fényreklám, stb. elhelyezésére, 
h) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, föld és 

egyéb anyagok, tárgyak, stb. elhelyezésére, valamint építési tevékenység 
végzésére, tüzelőanyag tárolására.  

i) idényjellegű árusításra, 
j) alkalmi - és mozgó árusításra, 
k) javító -, szolgáltató tevékenységre, 
l) közterület rendeltetésszerű használatát korlátozó film - és 

televíziófelvételre, 
m) vendéglátóipari előkert, kerthelyiség céljára, 
n) üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, áru 

ki- és berakodásra, 
o) mutatványos tevékenység végzéséhez, cirkusz elhelyezésére, 
p) kiállítás, sport és kulturális, közművelődési, stb. rendezvények, továbbá 

tevékenységek céljára, 
q) közcélra még át nem adott közterület ideiglenes használatára, 

hasznosítására, 
r) gépjárműtároló elhelyezésére, 
s) szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alapzatos zászlórudak 

elhelyezésére.” 
2. § 

 
A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.  
 

3. § 
 

Jelen rendelet 2008. szeptember 15-én lép hatályba.  
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25/2008.(IX.15.) sz. rendelet 1. sz. melléklete 
 

1. sz. MELLÉKLET 
a közterület-használati díjak mértékének megállapításáról 

 

Térítési díj 
A közterület igénybevételének célja* 

I. kategória II. kategória 
a) Közterületre benyúló  

- üzlethomlokzat (portál), üzleti védő-, 
előtető, ernyőszerkezet (függőleges 
vetületre számítva)  

- kirakatszekrény, hirdetőberendezés, cég- 
és címtábla (hirdetőfelületre számítva)  

    85,- Ft/m2/hó     63,- Ft/m2/hó 

b) Árusító és egyéb pavilon, építmény 
- játékterem, szexuális áruk árusítása 

esetén 

  110,- Ft/m2/hó 
  586,- Ft/m2/hó 

    70,- Ft/m2/hó 
  586,- Ft/m2/hó 

c) Géperejű bérkocsik, taxik álláshelye 7.031,- Ft/év/gk. 7.031,- Ft/év/gk. 
d) Üzemanyagtöltő állomás     94,- Ft/m2/hó     79,- Ft/m2/hó 
e) Egyes létesítményekhez szükséges gépjármű 

várakozóhely 3.375,- Ft/év/gk. 2.475,- Ft/év/gk. 

f) Teher- és különleges gépjárművek, valamint 
ezek vontatmányának elhelyezése 

   875,-                                391,-           
Ft/gk/hó              illetve  vontatmány/hó 

g) Önálló hirdetőberendezés (hirdetőfelületre 
számítva) 
- saját célú hirdető - reklám tevékenység 

esetén 
- üzleti, vállalkozási jelleggel végzett  

hirdető - reklám tevékenység esetén 

 
 
   321,- Ft/m2/hó 
 

1 m2-ig  
         875,- Ft/m2/hó 
1 m2 felett  
       1.400,- Ft/m2/hó 

 
 
   161,- Ft/m2/hó 
 

1 m2-ig  
         875,- Ft/m2/hó 
1 m2 felett  
       1.400,- Ft/m2/hó 

h) Építési munkával kapcsolatos állvány, 
törmelék, föld, egyéb anyagok, tárgyak 
elhelyezése, valamint építési tevékenység 
esetén 

     63,- Ft/m2/hó      31,- Ft/m2/hó 

i) Idényjellegű árusítás    781,- Ft/m2/hó    391,- Ft/m2/hó 
j) Alkalmi - és mozgóárusítás 

- szeszesital, szexuális áru árusítása, 
szerencsejáték esetén 

     94,- Ft/m2/nap 
 
   586,- Ft/m2/nap 

     55,- Ft/m2/nap 
 
   586,- Ft/m2/nap 

k) Javító -, szolgáltató tevékenység      55,- Ft/m2/nap      31,- Ft/m2/nap 
l) Film- és televíziófelvétel       94,- Ft/m2/nap      55,- Ft/m2/nap 
m) Vendéglátóipari előkert, kerthelyiség    110,- Ft/m2/hó      70,- Ft/m2/hó 
n) Üzleti szállítás vagy rakodás, láda      55,- Ft/m2/nap      31,- Ft/m2/nap 
o) Mutatványos tevékenység, cirkusz      85,- Ft/m2/nap      31,- Ft/m2/nap 
p) Sport, kulturális, közművelődési, stb. 

tevékenység, rendezvény      10,- Ft/m2/nap      10,- Ft/m2/nap 

q) Közcélra még át nem adott közterület 
ideiglenes használata      31,- Ft/m2/év      16,- Ft/m2/év 
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r) Gépjárműtároló 2.188,- Ft/g.tár/év 2.188,- Ft/g.tár/év 
 Egyéb Esetenként az előző díjszabásban foglaltakkal 

arányban állapítja meg a Polgármester 
 
* A közterület igénybevétel céljának teljeskörű szövegét a 3. § (3) bekezdés tartalmazza. 
 

-.-.- 
 

Benedek Mihály polgármester átadja az ülés vezetését Kiss Sándor 
alpolgármesternek. 
 

3.) napirend 
 
Tájékoztató Ózd város 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
 
Benedek Mihály elmondja, az önkormányzati törvény által előírt 
kötelezettségnek tesznek eleget a 2008. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről 
szóló tájékoztató elkészítésével. Az előterjesztésből látható, hogy a 
gazdálkodásban megpróbálták a következetességet érvényre juttatni, a 
költségvetési rendeletnek megfelelően a teljesítést végrehajtani. Megköszöni az 
elkészítésben nyújtott segítséget valamennyi képviselőtársának, a hivatal 
munkatársainak, a mb. jegyző úrnak, valamint a pénzügyes kollegáknak. 
 
Boda István elmondja, a Pénzügyi Bizottság, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a 
Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális 
és Családügyi Bizottság véleményét is tolmácsolja. A bevételi források 65,3 %-
ra teljesültek, ennek alrésze - a működési bevételek - 51,3 %. A kiadás 43,7%, a 
működési-fenntartási kiadások 51,2 %. Ha ezt párhuzamba állítják, akkor az 
mondható el, hogy az intézményi költségvetés gazdálkodása zavartalanul folyik, 
benne tudnak maradni a keretekben, így különösebb baj nem jelentkezik. A 
beruházási-felújítási munkáknál alacsony a teljesítés, mert a munkák áthúzódnak 
a II. félévre, a számlázások pedig általában most történnek. Magasabb arányt 
mutat az Ózdi Művelődési Intézmények kiadása, de ebben nincsenek benne az 
átvett pénzek és egyéb bevételek. Ez azonban a későbbiekben fog arányosodni 
és különösebb pénzügyi intézkedéseket nem fog igényelni. Egyetlen bizonytalan 
pontot tartalmaz az anyag, ez pedig az iparűzési adó teljesítése, amely 
befolyásolhatja még a költségvetést. A bizottságok a tájékoztatóban foglaltakat 
tudomásul vették. 
 
Kovács Béla ismerteti, a Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, az Ózdi Művelődési Intézményekre vonatkozó kiegészítéssel 
szintén foglalkoztak. A bizottság a tájékoztató tudomásul vételét javasolja. 
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Nagybalyi Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság áttekintette a 
tájékoztatót, tudomásul vette és egyhangúlag javasolja a testület számára 
elfogadását. 
 
Fazekas Zoltán ismerteti, a Közrendvédelmi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta. Felhívja a figyelmet, hogy a bizottság számára biztosított keret 
felhasználását illetően viszonylag alacsony szintet mutat az előterjesztés. Ennek 
oka, hogy a bizottság 2008. április 1-től 2009. április 1-jéig határozta meg az 
összeg felosztását. A tájékoztató elfogadását támogatják. 
 
Riz Gábor a város gazdálkodásának nehéz helyzetét az önkormányzati 
támogatás rendszerében látja. Az anyag 3. oldalán szerepel, hogy „A 
költségvetési kiadások féléves teljesítése 43,7 %-os, az időarányostól kissé 
elmarad.” Kérdése, ennek oka kimutatható-e, ez költséghatékonyság vagy 
takarékossági intézkedésként merült fel vagy pedig a költségvetési kiadások 
időbeli csúszása az I.-II. félév között? Kérdése továbbá, rendelkeznek-e erről 
információval, vagy sem, ha nem, akkor azt is szeretné tudni. A következő 
észrevétele, hogy a bevételi források soron szerepel egy Parking Kft. által 
fizetett bérleti díj, amely drasztikusan emelkedett 100.000 forintról 139.000 
forintra. Kíváncsi arra, hogy hány százalékkal nőtt a fizetőparkolók mérete a 
városban, mert az autóbuszállomás környékén egy lesalakozott területből is 
fizető parkoló lett. 
 
Benedek Mihály válasza, a csúszás okozza a módosítást. A második kérdésre 
válasza, hogy a képviselő úrnak is lehetősége van közvetlenül megkérdezni a 
Parking Kft-t. Hozzáteszi - a cégbírósághoz leadott adatokat nézve -, 
folyamatosan csökken a Kft. bevétele, köszönhetően a bevásárlóközpontoknál 
található ingyenesen létrehozott parkolóknak. 
 
Kiss Sándor tájékoztatja a testületet, hogy tájékoztatóról van ugyan szó, de kér 
egy szavazást a tudomásul vételéről. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 nem, 4 tartózkodás mellett a 
tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. 
 

-.-.- 
 

Fazekas Zoltán ügyrendben kér szót. Kérdése, az Ózd Városi Televízió Kht. 
miért nem közvetíti a testületi ülést, mert tudomása szerint rendes ülés van. 
 
Benedek Mihály elmondja, a helyi és a regionális sajtót időben értesítették az 
ülés időpontjáról, ezért kéri, a kérdésével forduljon az ügyvezető igazgatóhoz. 
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4.) napirend 

 
Javaslat az Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iroda intézmény megszüntetésére 
 
Boda István elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Városfejlesztési és –
üzemeltetési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, elfogadását javasolja. Ismerteti, az anyag a Polgármesteri Hivatal 
átszervezésének része; a Gazdaságfejlesztő Iroda feladatait a Településfejlesztési 
és Stratégiai Osztály tevékenységébe integrálták. 
 
Nagybalyi Géza elmondja, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, elfogadását egyhangúlag támogatja. 
 
Riz Gábor a bizottság ülésén is elmondta, hogy az ÓGFI legutóbbi 
beszámolójával kapcsolatban volt néhány megjegyzése annak tartalmát illetően, 
valamint észrevétele az iroda működésével kapcsolatban. Úgy gondolja, az Iroda 
dolgozói azzal, hogy köztisztviselővé válnak, mobilitásukat elveszítik, 
körülhatároltabb lesz a mozgásterük, ugyanakkor stratégiai tárgyalásokon, 
találkozókon, stb. kellene résztvenniük. Kérdése, meg tudnak-e felelni majd a 
változó körülmények között a kihívásnak? 
 
Benedek Mihály úgy gondolja, hogy a város vezetése kiemelten foglalkozik a 
felvetett problémákkal. Hivatalon belül egy Településfejlesztési és Stratégiai 
Osztályt hoztak létre, amely nagyobb hangsúlyt kap, mint egy Gazdaságfejlesztő 
Iroda. Bízik benne, hogy a felvetett problémák nem fognak gondot okozni, 
mivel egy köztisztviselő mobilitása a hivatal vezetésétől függ. Véleménye 
szerint az új hivatalvezetés - amely folyamatában kezd kialakulni - a mobilitás 
mellett is elkötelezett. Nem osztja a képviselő úr véleményét. 
 
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozza: 
 

193/KH/2008. (IX.09.) számú Határozat 
 
Tárgy: Az Ózd Városi Gazdaságfejlesztő Iroda intézmény megszüntetése 
 
Ózd Város Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta: 
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1.) Ózd Város Képviselő-testülete 2008. szeptember 30. napjával jogutód nélkül 
megszünteti az Ózdi Városi Gazdaságfejlesztő Iroda intézményét, melynek 
feladata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 90.§ (1) 
bekezdése c) pontja alapján az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal 
szervezetében hatékonyabban teljesíthető. 

 
A megszüntetésre kerülő intézmény székhelye: 3600. Ózd, Vasvár út 56. 
Felügyeleti szerve: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 
A megszüntető szerv neve: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete. 
 
A megszüntetett intézmény dolgozóinak munkajogi jogutódja az Ózd Városi 
Polgármesteri Hivatal, ahol a munkáltatói jogot a köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján a Jegyző gyakorolja. 
A Képviselő-testület felkéri Ózd Város Önkormányzatának Polgármesterét, 
hogy a döntéstől számított nyolc napon belül intézkedjen az intézménynek a 
törzskönyvi nyilvántartásból való törlése iránt. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2008. október 8. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, 

hogy a megszüntetett intézmény  vezetőjének a munkáltatói jogutódlás 
körében szükséges intézkedését tegye meg. 
Felelős:  jegyző 
               Településfejlesztési és Stratégiai Osztály vezetője 
               Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: 2008. szeptember 30. 

 
3.) A képviselő-testület felkéri a Gazdaságfejlesztő Iroda Vezetőjét, hogy az 

iroda tárgyi eszközeit a Polgármesteri Hivatal részére leltár szerint adja át. 
Felkéri továbbá a Gondnoksági és Informatikai Csoport Vezetőjét, hogy a 
vagyon átvételével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: ÓGFI Irodavezető 
              Gondnoksági és Informatikai Csoport Vezetője 
Határidő: 2008. szeptember 30. 

 
4.) A képviselő-testület felkéri az ÓZDINVEST Kft ügyvezetőjét, hogy a 

Polgármesteri Hivatal által nem hasznosítható beépített és mobil bútorokat 
az ÓGFI-tól leltárszerűen vegye át a jobb hasznosítás érdekében. 

 
Felelős: ÓGFI vezetője 
              ÓZDINVEST Kft ügyvezetője 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
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5.) napirend 
 
Javaslat a 308/SzÜ. 73/KH/2008.(IV.24.) számú, a Polgármesteri Hivatal 
szervezeti felépítésének áttekintéséről szóló határozat mellékletének 
módosítására 
 
Boda István elmondja, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Városfejlesztési és –
üzemeltetési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság az előterjesztés 
elfogadását egyhangúlag támogatja. 
 
Nagybalyi Géza ismerteti, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság szintén 
egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 

194/KH/2008.(IX.09.) számú Határozat 
 

Tárgy:  A 308/SzÜ. 73/KH/2008.(IV.24.) számú, a Polgármesteri Hivatal 
szervezeti felépítésének áttekintéséről szóló határozat mellékletének 
módosítása 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület a 308/SzÜ. 73/KH/2008.(IV.24.) számú határozat 
mellékletét az alábbiak szerint módosítja: 

 
  jegyző    -----------------------   polgármester    ---------------   kabinet                     

 

                       
 

               alpolgármester   alpolgármester  
 
 
 
 
 
 
 

 
   aljegyző, mint hatósági iroda vezető                önkormányzati iroda            jegyzői iroda  
 
 
a, Igazgatási és Okmányiroda Osztály  a, Pénzügyi Osztály  a, Humánpolitikai Osztály 
b, Szociális és Egészségügyi Osztály  b, Jogi, Képviselőtestületi és b, Belső ellenőrzési csoport 
c, Építéshatósági és Műszaki Osztály          Kistérségi Osztály  c, Gondnoksági és informatikai  

c, Településfejlesztési és     csoport 
    Stratégiai Osztály 
d, Vagyongazdálkodási Osztály 
e, Oktatási, Művelődési és Sport Osztály 

 Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
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6.) napirend 

 
Javaslat a 329/SzÜ.117/KH/2008.(V.13.) számú határozat módosítására  
 
Boda István elmondja, a javaslat lényegében a Városközpont teljes felújításával 
kapcsolatos határozat kisebb módosítását tartalmazza. A Gazdaságfejlesztési 
Bizottság, a Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottság, valamint a Pénzügyi 
Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Fazekas Zoltán kérdése – mivel nem rendelkezik információval -, hogy a Forum 
Regnum Kft. hogy került a képbe, mivel foglalkozik, mit lehet tudni róla?  
 
Benedek Mihály tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Forum-Regnum Kft. a volt 
Zeneiskolában működik, Túri Mihály és felesége az, akit partnerként bevontak a 
pályázat megvalósításába. Hozzáteszi, a pályázati kiírás feltétele, hogy ezt a 
módosítást végrehajtsák. A határozatok elfogadása után nyilvánosan is értesítik 
az önkormányzatot, hogy a pályázat pozitív elbírálásra került. 
 
Kiss Sándor kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

195/KH/2008.(IX.09.) számú Határozat 
 
Tárgy: A 329/SzÜ. 117/KH/2008.(V.13.) számú határozat módosítása 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület a 329/SzÜ. 117/KH/2008.(V.13.) számú Határozatának 3. 
pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„3. Ózd Város Önkormányzata a pályázat megvalósításához partnerként bevonja 

a Forum-Regnum Kft-t. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen” 

9.) napirend 
 
Javaslat a „Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” című ÁROP-1.A.2 
pályázaton való részvételre  
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Boda István: a Gazdaságfejlesztési, a Városfejlesztési és –üzemeltetési, valamint 
a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és támogatja az elfogadását. 
Van lehetőség a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése érdekében pályázni, 
az ehhez szükséges önerő a pályázati főösszeg 5 %-a, de legfeljebb 1 M Ft 
lenne.  
 
Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 
 

208/KH/2008. (IX.09.) számú Határozat 
 
Tárgy: A „Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” című ÁROP-1.A.2 

pályázaton való részvétel  
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
1) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Ózd Város Önkormányzata a 

Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése érdekében pályázatot nyújtson be 
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az Államreform Operatív Programon 
belül meghirdetett  „Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” című 
ÁROP-1.A.2 pályázatra. 

 
2) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az 1.) pontban megnevezett 

pályázat lebonyolításához önerőként – annak kedvező elbírálása esetén – a 
pályázati főösszeg 5 %-a, de legfeljebb 1 M Ft Ózd Város 
Önkormányzatának a 2008. évi költségvetése terhére biztosításra kerüljön. 

 
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat 

készítésével és annak tartalmának meghatározásával kapcsolatos szükséges 
tárgyalásokat, egyeztetéseket lefolytassa. 

 
Felelős: 1) pont vonatkozásában: polgármester, mb. jegyző 
 2) pont vonatkozásában: PH. Pénzügyi Osztály vezetője 
 3) pont vonatkozásával: polgármester 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2008. szeptember 30. 

önrész biztosítására: 
a pályázat elbírálásáról szóló értesítés kézhez vételét követő 
15 napon belül 

 a pályázati feltételek meghatározására, a pályázat megvalósí-
tására: értelemszerűen 
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9/A.) napirend 

 
Javaslat a Polgármester Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. 
Felügyelő Bizottsági tagságához történő hozzájáruláshoz 
 
dr. Almási Csaba ismerteti, az Ötv. 33/A. § (2) bek. bb) pontja kimondja, hogy 
„főállású polgármester a Képviselő-testület hozzájárulása nélkül nem lehet 
gazdasági társaság vezető tisztségviselője, igazgató tanácsának, 
igazgatóságának, vagy vezető testületének, felügyelő bizottságának tagja, 
valamint a társasággal munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló más 
jogviszonyban álló vezetője (vezérigazgatója)”. Ebben az esetben egy 
zártkörűen működő részvénytársaságról van szó, amelynek az alapítója érvényes 
határozatot hozott a Felügyelő Bizottságának megválasztásáról. Ebbe a 
Bizottságba választották be a Polgármester urat tagnak és ez a tisztség csak 
akkor tölthető be, ha a Képviselő-testület hozzájárul ehhez. A nyilvános üléssel 
kapcsolatban elmondja, az érintett személy szabad belátása szerint dönt, hogy 
nyilvános, vagy zárt ülés keretében tárgyalják-e meg a kapcsolódó napirendet. 
Polgármester úr nyilatkozatban hozzájárult a napirend nyilvános ülésen történő 
megtárgyalásához.  
 
Nagybalyi Géza: az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság is nyilvános ülésen 
tárgyalta meg az előterjesztést, mivel Polgármester úr arról is nyilatkozott, hogy 
bizottsági ülésen is hozzájárul a nyilvános üléshez. A Bizottság megállapította, 
hogy jogi akadálya nincs a tagságnak, így javasolja a Képviselő-testületnek a 
határozati javaslat elfogadását.  
 
Riz Gábor: Jegyző úr megerősítette abban, hogy nem sért személyi érdeket a 
nyilvános ülésen történő megtárgyalása az előterjesztésnek. Nem is baj, ha 
Polgármester úrnak rálátása lesz a VÍZMŰ Kft. további alakulására. Azonban az 
apanázsról nem szól az anyag. Kérdése, mennyi lesz a díjazása Polgármester 
úrnak? 
 
Dr. Almási Csaba válaszában ismerteti, az alapítói határozat, amelyet 
megküldtek, tételesen felsorolja, kiket választottak meg a Felügyelő Bizottság 
tagjának, milyen időtartamra, viszont a díjazásról nem tartalmaz információt. 
 
 
Riz Gábor kérdése, ha az közérdekű adat, hogy Polgármester úr bekerül egy 
ilyen bizottságba, a díjazása miért nem az? 
 
Kiss Sándor kijelenti, ők sem tudják a díjazás összegét, de nincs akadálya annak, 
hogy Polgármester urat megkérdezzék erről. Úgy véli Képviselő úr sem 
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tájékoztatja a FIDESZ Ózdi Tagságát arról, hogy mennyi a díjazása a Megyei 
Közgyűlésben.  
 
dr. Almási Csaba a személyhez fűződő jogok, illetve a közérdekű adatok 
kérdését tisztázná. Ez az előterjesztés is személyhez fűződik, ezáltal nem 
nyilvános. De a Polgármesternek az Ötv. megadja a jogot arra, hogy eldöntse 
közérdekű adatként kezeli az adatot vagy sem. Polgármester úr úgy döntött, 
hogy közérdekű adatként kezeli, ezért nyilatkozott a nyilvános ülésen történő 
megtárgyalásáról. Arra vonatkozólag nyilatkozott, hogy a megválasztását és 
annak időtartamát tárgyalják meg nyilvánosan. A díjazásra sem az alapítói 
határozat, sem pedig a nyilatkozata nem tér ki.  
 
Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 

209/KH/2008. (IX.09.) számú Határozat 
 

Tárgy: A Polgármester Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. 
Felügyelő Bizottsági tagságához történő hozzájárulás 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (2) bekezdés bb) pontja értelmében 
hozzájárul, hogy Benedek Mihály (an: Prokaj Anna, 3600 Ózd, Roób József u. 
5.) polgármester – a 340/2008. (VIII.13.) sz. Alapítói Határozatban 
meghatározott, 2008. augusztus 14-től 2010. május 31-ig tartó időszakra – az 
Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja 
legyen. 
 

Felelős: mb. jegyző 
Határidő: értelemszerűen 

 
10.) napirend 

 
Javaslat a közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására 
 
Kovács Béla: a Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és kiegészítést illetve módosítást javasol. Az alapító okiratokból két szakfeladat 
kimaradt, a „75184-5 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (közhasznú 
szolgáltatás igénybevétel)” valamint a „85334-4 Eseti pénzbeli szociális 
ellátások (tankönyvsegély, tanulóbérlet stb.)” számúak valamint a Bem Úti 
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Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratából kimaradt az SNI gyermekek 
óvodai nevelése integráltan. További módosításként elmondja, a Városközponti 
és Béke Telepi Óvodáknál az SNI gyermekek óvodai nevelésénél a helyes 
szakfeladatszám 80112-6. Ezekkel a kiegészítésekkel és módosítással együtt a 
Bizottság javasolja az alapító okiratok elfogadását. 
 
Nagybalyi Géza: az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést. Mivel Osztályvezető Asszony tájékoztatta a Bizottságot a 
kiegészítésekről és módosításokról, így javasolják elfogadásra a Képviselő-
testületnek. 
 
Fazekas Zoltán véleménye szerint az anyag elég terjedelmes, azonban az 
indokolási rész elég szűkszavú, mely szerint törvényi változások miatt kell 
tételesen kiegészíteni valamennyi alapfokú oktatási intézmény alapító okiratát. 
Utánanézett a törvényeknek és megállapította, a cél az, hogy sokkal 
határozottabban szabályozva kapják meg a rászoruló gyerekek a támogatást. 
Köszöntve a testület ülésén Osztályvezető Asszonyt, reményét fejezi ki annak 
érdekében, hogy a jövőben a rászoruló gyerekekre fordítják a támogatást.  
 
Béri Lászlóné is bízik abban, hogy miután bekerül az alapító okiratokba a 
szakfeladat, a következő évi költségvetési előirányzatnál ez a tétel meg fog 
jelenni, különösen a sajátos nevelési igényű gyerekeknél. 
 
Nyerges Tibor konkrét üggyel kapcsolatban kérne állásfoglalást. A hátrányos 
helyzetű roma gyerekek óvodáztatása kiemelt érdek. Kérdése, előfordulhat-e 
Ózdon az, hogy egy anyuka az 5 évesnél fiatalabb gyermekét óvodáztatni 
szeretné, jelzi az illetékes óvodánál, kéri a felvételét és ott a vezető óvónő 
helyhiányra hivatkozva elutasítja, mivel otthon van a kicsikkel? Véleménye 
szerint fontos, hogy egy gyermek minél hamarabb menjen óvodába. Milyen 
tanácsot lehet adni ennek az anyukának, hiszen csak egy szóbeli elutasítás 
történt? 
 
Boda István szerint is ezen szakfeladat bekerülése az alapító okiratokba 
konkretizálja a támogatás helyét. Megjegyzi, ehhez megfelelő személyi 
feltételek is kellenek, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, akik egy része 
még nem áll rendelkezésre. Hozzáteszi továbbá, hogy a korábbi időszakban sem 
a rossz szándék miatt nem került oda a pénz, hanem ez más területeken 
csökkentette volna a lehetőségeket és végeredményben a költségvetés bevételi, 
valamint kiadási oldalból tevődik össze. Óvodákban jelentős helyhiány nincs, 
egy-két eset előfordulhat leginkább peremterületeken, ahol 2008-ban még 
épülhet óvoda.  
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Béri Lászlóné Nyerges képviselő úrnak válaszolva elmondja, a közoktatási 
törvény módosítása szerint 2008. szeptember 1-jétől a 3-4 éves, halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekeket – akinek megvan a nyilatkozata, valamint a 
gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozata – nem lehet elutasítani. 
Természetesen az óvodáztatási támogatás 2009. évi megjelenésével nagyobb 
számban fognak megjelenni ezek a gyermekek az óvodában. Véleménye szerint 
2009-ben óvodafejlesztés, -bővítés, akár –építés is szóba kell, hogy kerüljön. Az 
adott esetben a részleteket nem tudja, azonban a kérdés az, hogy az érintett 
gyermek halmozottan hátrányos helyzetű volt-e. Ha nem, törvényes volt az 
elutasítás, amennyiben valóban helyhiány van az intézményben. 
 
Kiss Sándor minden intézmény alapító okiratáról külön szavazást kér. Elsőként 
a Városközponti Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának elfogadásáról kéri 
a szavazást. 
 
A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 

210/KH/2008. (IX. 09.) számú Határozat 
 
Tárgy: Az ózdi Városközponti Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának 

módosítása és egységes szerkezetben történő elfogadása  
 
A Képviselő-testület az 1993. évi LXXIX. törvényt módosító 2007. évi 
LXXXVII. törvény 20. § (3), valamint a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendeletet 
módosító 22/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet alapján készült előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 

A Képviselő-testület az ózdi Városközponti Napköziotthonos Óvoda Alapító 
Okiratát módosítja és felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét 
képező  módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratnak és a 
módosítással kapcsolatos egyéb okiratok aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 210/KH/2008. (IX. 09.) számú Határozat melléklete 

 
 

VÁROSKÖZPONTI  NAPKÖZIOTTHONOS  ÓVODA 
ALAPÍTÓ  OKIRATÁNAK 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 
Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (1) 
bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 37. § 
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(5) bekezdésében foglaltak alapján Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
210/KH/2008. (IX. 9.) sz. határozatával létrehozott Városközponti Napköziotthonos Óvoda 
Alapító Okiratát a következők szerint állapítja meg: 
 
1. A költségvetési szerv neve :  Városközponti  Napköziotthonos Óvoda 
 OM azonosítója:  028516 
 
2. Az intézmény székhelye :  3600  Ózd, Katona József út 7. 
 
3. Alapító szerv neve és  címe : Ózd Város Önkormányzata 
   3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
4. Fenntartó neve és címe:  Ózd Város Önkormányzata 
   3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
5. Felügyeleti szerve :  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
6.  Intézmény telephelyei (intézményegységei) és felvehető maximális gyermeklétszám, 

évfolyamok száma: 
Az intézmény 10 óvodai csoporttal működik. 

 
 Intézményegység Telephely    Felvehető maximális 
  létszám 
 Katona József úti Óvoda 3600 Ózd, Katona J. út 7.  100 fő 
 Nemzetőr Úti  Óvoda   3600 Ózd, Nemzetőr út 18. 150 fő 
  
 Az intézmény működési területét az 1. sz. függelék tartalmazza. 

 
7.  Intézmény típusa : Napköziotthonos Óvoda 
 
8.  Szakágazati azonosító :  851020 
 

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége            Szakfeladatok  
              száma 
 
 - Óvodai nevelés, iskolai életmódra való felkészítés. 80111-5 
 
 
 
 - Sajátos nevelési igényű gyermekek nappali rendszerű óvodai 
  nevelése, integráltan  80112-6 

 (testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel 
küzd)∗ 

   

                                                 
∗ A csillaggal jelölt, vastag betűvel szedett részeket a 210/KH/2008. (IX. 9.) sz. határozat módosította. 
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Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb tevékenységek felsorolása: 
 
 - Óvodai intézményi étkeztetés 55231-2 

 - Oktatást kiegészítő egyéb tevékenység 80591-5 
-- fejlesztő felzárkóztatás kislétszámú csoportban 
-- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése∗ 

 - Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 75184-5  
   (közhasznú szolgáltatás igénybevétel) 

 - Eseti pénzbeli szociális ellátások (tankönyvsegély, tanulóbérlet stb.) 85334-4 
  

9.  Állami feladatként ellátott alaptevékenysége :  alapfokú oktatás 
 
10.  Az intézmény nemzeti, etnikai, kisebbségi feladatai : -- 
 
11.  A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje : 

Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján Ózd Város Képviselő-testülete 
határozott időre bízza meg a vezetői feladtok ellátásával. Az egyéb munkáltatói jogokat 
Ózd Város Polgármestere gyakorolja. 
Az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője 
gyakorolja. 

 
12. Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke :   vállalkozást nem folytat 
 
13.  Gazdálkodási jogköre :  részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
14.  Gazdálkodási jogkörrel összefüggő jogosítványok :  

Az intézmény részben önállóan gazdálkodó, költségvetési szerv, a gazdálkodással 
összefüggő tevékenységet az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága végzi. 
Pénzügyi kötelezettséget az önkormányzat által jóváhagyott költségvetési 
előirányzatokon belül az intézményvezető vállalhat, a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően. 

 
15. A feladat ellátását szolgáló vagyon : 
 

Ózd Városi Önkormányzat tulajdonában álló: 

- 7710 hrsz alatt nyilvántartott, 2589 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található óvodai 
épülettel és a hozzá tartozó játszó udvarral (3600 Ózd, Katona J. út 7. szám). 

- 7359 hrsz alatt nyilvántartott 4894 m2 alapterületű ingatlan a rajta található óvoda 
épülettel, főzőkonyhával, tornaszobával és a hozzá tartozó játszó udvarral (3600 Ózd, 
Nemzetőr út 18. szám). 

 
Ingóságok, eszközök felsorolását a 2. sz. függelék tartalmazza. 

 
16. A vagyon feletti rendelkezési jog 

Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetve 
biztosítékként felhasználni. 
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A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó 
szabályairól szóló rendeletek az irányadók. 

 
17.  Jelen Alapító Okirat 2008. szeptember 9. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát 

veszti a 39/KH/2008. (III. 21.) sz. Alapító Okirat. 
 
Ó z d, 2008. szeptember 9.  
 
 

Benedek Mihály 
  polgármester 

 
 

1. számú függelék 

Városközponti Óvodák felvételi körzete 
 
 

Katona József Úti Óvoda (központ)  
028 516 
- Nemzetőr Úti Tagóvoda 
 
Körzetek: 

 
Katona József úti Óvoda: 
Városközpont,  
Meggyes,  
Cipó és bekötő útjaik,  
Vasvár út. 
 
Nemzetőr úti Tagóvoda: 
Nemzetőr út,  
Zrínyi út, 

 
 

2. számú függelék 
 

A VÁROSKÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA   
 feladatellátásához szükséges vagyontárgyak 

 
 

KATONA J. ÚTI ÓVODA:     
Mosodató 2 medencés     1 db 
Sütő 3 sütődobbal      1 db 
Főzőüst GLR 100      1 db 
Fénymásológép  KYOCERA  KM  1620   1 db 
Konténer        1 db 
Egyetemes konyhagép MA-750    1 db 
Burgonyahámozó 11-G-1503     1 db 
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Elektronikus írógép SHARP  PA 3000   1 db 
LEHEL Hűtőgép 240 l      1 db 
Alap Blokkmodul készlet     1 db 
Ülőgarnitúra        1 db 
Rozsdamentes gázzsámoly     1 db 
4 állású hinta       1 db 
Piramis mászóka      1 db 
Csúzda        1 db 
CANNON 1520 fénymásoló     1 db 
 
NEMZETŐR ÚTI TAGÓVODA: 
ZANUSSI hűtőgép      1 db 
Mosogató medence      3 db 
Egyetemes konyhagép     1 db 
Gázzsámoly       1 db 
Elektromos sütő      1 db 
Gáztűzhely       1 db 
Szalagos számológép      1 db 
Nagy gáztűzhely      1 db 
Multifunkciós nyomtató     1 db 
Számítógép        1 db 

-.-.- 
 
Kiss Sándor az Alkotmány Úti Óvoda Alapító Okiratának elfogadásáról kéri a 
szavazást. 
 
A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

211/KH/2008. (IX. 09.) számú Határozat 
 
Tárgy: Az ózdi Alkotmány Úti Óvoda Alapító Okiratának módosítása és 

egységes szerkezetben történő elfogadása  
 

A Képviselő-testület az 1993. évi LXXIX. törvényt módosító 2007. évi 
LXXXVII. törvény 20. § (3), valamint a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendeletet 
módosító 22/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet alapján készült előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület az ózdi Alkotmány Úti Óvoda Alapító Okiratát módosítja 
és felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező  módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratnak és a módosítással kapcsolatos 
egyéb okiratok aláírására. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  
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211/KH/2008. (IX. 09.) számú Határozat melléklete 
 

 
AZ ALKOTMÁNY ÚTI ÓVODA 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 

 módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 
 

 
Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (1) 
bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. 37. 
§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
211/KH/2008. (IX. 9.) sz. határozatával a Alkotmány Úti Óvoda  Alapító Okiratát a 
következők szerint állapítja meg. 
 
1. A költségvetési szerv neve:  Alkotmány úti Óvoda  
 OM azonosító:   02511 
 
2. Az intézmény székhelye:  3600 Ózd, Alkotmány út 2. 
 
3. Alapító szerv  neve és címe: Ózd Város Önkormányzata 
      3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
4. Fenntartó neve és címe:  Ózd Város Önkormányzata 

     3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
5. Felügyeleti szerve:  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
 
6. Az intézmény telephelyei (intézményegységei) és a felvehető maximális gyermek-

létszám, évfolyamok száma: 
 Az intézmény 4 óvodai csoporttal működik 
 
 Intézményegység Telephely                                   Felvehető maximális 
         létszám 
 Alkotmány Úti Óvoda 3600 Ózd, Alkotmány út 2. 100 fő 
 
 Az intézmény működési körzetét az 1. sz. függelék tartalmazza. 
 
7. Intézmény típusa:   Napköziotthonos Óvoda 
 
8.   Szakágazati azonosító: 851020  
 

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége                                     Szakfeladatok  
         száma 
- Óvodai nevelés és iskolai életmódra való felkészítés 80111-5 

- Sajátos nevelési igényű gyermekek nappali rendszerű óvodai  
 nevelése integráltan        80112-6 

(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság 
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együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók 
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességgel küzd)∗ 

 
Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb tevékenységek felsorolása 
 
- Óvodai intézményi étkeztetés 55231-2 

- Oktatást kiegészítő egyéb tevékenység 80591-5 
-- fejlesztő felzárkóztatás kislétszámú csoportokban 
-- integrációs képesség kibontakoztató tevékenység 
-- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése, oktatása∗ 

- Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 75 184-5     
  (közhasznú szolgáltatás igénybevétel) 

- Eseti pénzbeli szociális ellátások (tankönyvsegély, tanulóbérlet stb.)  85 334-4 
 
9. Állami feladatként ellátott alaptevékenysége:   alapfokú oktatás 
 
10.  Az intézmény etnikai, kisebbségi feladatai: 

Kizárólag magyar nyelvű kisebbségi nevelés 
 
 
 
11.  A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje. 

Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján Ózd Város Képviselő-testülete 
határozott időre bízza meg a vezetői feladtok ellátásával. Az egyéb munkáltatói jogokat 
Ózd Város Polgármestere gyakorolja. 
Az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője 
gyakorolja. 

 
12. Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke: vállalkozást nem folytat 
 
13.  Gazdálkodási jogköre: 
 Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
 
14.  Gazdálkodási jogkörrel összefüggő jogosítványok: 

Az intézmény részben önállóan gazdálkodó, költségvetési szerv, a gazdálkodással 
összefüggő tevékenységet az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága végzi. 
Pénzügyi kötelezettséget az önkormányzat által jóváhagyott költségvetési 
előirányzatokon belül az intézményvezető vállalhat, a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően. 

 
15.  A feladat ellátását szolgáló vagyon:   
 Ózd város tulajdonában álló 5036 hrsz alatt nyilvántartott 5445 m2 alapterületű ingatlan 

a rajta található óvoda épülettel, szolgálati lakással, játszóudvarral és melegítő 
                                                 
∗ A csillaggal jelölt, vastag betűvel szedett részeket a 211/KH/2008. (IX. 9.) sz. határozat módosította. 
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konyhával (3600 Ózd, Alkotmány út 2. száma). 
 

Ingóságok, eszközök felsorolását  a 2. sz. függelék tartalmazza. 
 
16.  A vagyon feletti rendelkezési jog: 

Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetve 
biztosítékként felhasználni. 
A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó 
szabályairól szóló rendeletek az irányadók. 

 
17.  Jelen Alapító Okirat 2008. szeptember 9. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát 

veszti a 37/KH/2008. (III. 21.) sz. Alapító Okirat. 
 
 
Ó z d, 2008. szeptember 9. 
 
                                                      Benedek Mihály 
                                                                     polgármester 
 

 
1. számú függelék 

 
Alkotmány Úti Óvoda felvételi körzete 

 
 
028 511 
 
Körzet:  
 
Akácos út,  
Alkotmány út, Gyár út,  
Hétes telep,  
Hétes völgy,  
Ív út,  
Kazinczy F. út, 
Október 3-a tér,  
Óvoda utca,  
Rombauer tér,  
Szabó L. utca,  
Táncsics telep,  
Új telep,  
Váci M. út,  
Vajda J. út 
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2. számú függelék 
 

Az intézmény feladatellátásához szükséges vagyontárgyak 

 

 

Nagyértékű tárgyi eszközök: 

1db számítógép 

1db fénymásoló gép 

1db 2 medencés mosogató 

1db 3 medencés mosogató 

 
-.-.- 

 
Kiss Sándor a Béke Telepi Óvodák Alapító Okiratának elfogadásáról kéri a 
szavazást. 
 
A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 

 
212/KH/2008. (IX. 9.) számú Határozat 

 
Tárgy: Az ózdi Béke Telepi Óvodák Alapító Okiratának módosítása és 

egységes szerkezetben történő elfogadása  
 
A Képviselő-testület az 1993. évi LXXIX. törvényt módosító 2007. évi 
LXXXVII. törvény 20. § (3), valamint a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendeletet 
módosító 22/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet alapján készült előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület az ózdi Béke Telepi Óvodák Alapító Okiratát módosítja és 
felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező  módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratnak és a módosítással kapcsolatos 
egyéb okiratok aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  
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212/KH/2008. (IX. 9.) számú Határozat melléklete 
 

 
A BÉKE TELEPI ÓVODÁK  

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 
 módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  szövege 

 

Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 88.§ (1.) 
bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. 37. 
§ /5./ bekezdésében foglaltak alapján Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
212/KH/2008. (IX. 9.) sz. határozatával a Béke Telepi Óvodák Alapító Okiratát a 
következők szerint állapítja meg.  
 
1. A költségvetési szert  neve: Béke Telepi Óvodák 
      OM azonosító: 028524 
 
2. Az intézmény székhelye: 3600 Ózd, Újváros tér 2. 
 
3. Alapító szerv neve és címe: Ózd Város Önkormányzata  

3600 Ózd, Városház tér 1.  
 
4. Fenntartó neve és címe:   Ózd Város Önkormányzata 
 3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
5. Felügyeleti szerve:  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
6.  Intézmény telephelyei (intézményegységei) és felvehető maximális gyermeklétszám, 

évfolyamok száma: 
Az intézmény 13 óvodai csoporttal működik. 

 
 Intézményegység  Telephely     Felvehető maximális 
   létszám 

Újváros Téri Óvoda  3600 Ózd Újváros tér 2.   205 fő 
Árpád Vezér Úti Tagóvoda 3600 Ózd, Árpád vezér út 31/a.   100 fő 

 
   Az intézmény működési területeit az 1. sz. függelék tartalmazza. 
 
7. Az intézmény típusa:  Napköziotthonos Óvoda  
 
8. Szakágazati azonosító:  85102 
      

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:                                 
Szakfeladat 

  -  Óvodai nevelés és iskolai életmódra felkészítés  80111-5 

 -  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű óvodai  
  nevelése, integráltan  80112-6 

 (testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy 
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a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességgel küzd)∗ 

 
 Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb tevékenységek felsorolása: 
 
 - Óvodai intézményi étkeztetés 55231-2 

 - Oktatást kiegészítő egyéb tevékenység: 
-- Fejlesztő felzárkóztatás kislétszámú csoportokban 
-- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése.∗  

 - Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 75184-5     
   (közhasznú szolgáltatás igénybevétel) 

 - Eseti pénzbeli szociális ellátások (tankönyvsegély, tanulóbérlet stb.)  85334-4 
 
9. Állami feladatként ellátott alaptevékenysége:  alapfokú oktatás 
 
10.  Az intézmény nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 

kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven 
 
11. Költség szerv vezetőjének kinevezési sorrendje: 

Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján Ózd Város Képviselő-testülete 
határozott időre bízza meg a vezetői feladtok ellátásával. Az egyéb munkáltatói jogokat 
Ózd Város Polgármestere gyakorolja. 
Az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője 
gyakorolja. 

 
12. Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke: 

Az óvoda vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
  
13.  Gazdálkodási jogköre: részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
 
14.  Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: 

Az intézmény részben önállóan gazdálkodó, költségvetési szerv, a gazdálkodással 
összefüggő tevékenységet az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága végzi. 
Pénzügyi kötelezettséget az önkormányzat által jóváhagyott költségvetési 
előirányzatokon belül az intézményvezető vállalhat, a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően. 

 
15.   A feladat ellátását szolgáló vagyon 
 

Ózd Városi Önkormányzat tulajdonában álló:   

- 8415/13/14 hrsz alatt nyilvántartott, 6515 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található 
óvoda épülettel, bölcsődei szárnnyal, főzőkonyhával és játszó udvarral (3600 Ózd, 
Újváros tér 2. szám). 

                                                 
∗ A csillaggal jelölt, vastag betűvel szedett részeket a 212/KH/2008. (IX. 9.) sz. határozat módosította. 
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- 8137 hrsz alatt nyilvántartott 2397 m2 alapterületű ingatlan a rajta található óvoda 
épülettel, tornaszobával, melegítő konyhával és játszó udvarral (3600 Ózd, Árpád 
vezér út 31/A.) 

 
Ingóságok felsorolását a 2 sz. függelék tartalmazza. 

 
16. A vagyon feletti rendelkezési jog: 

Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetve 
biztosítékként felhasználni. 
A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó 
szabályairól szóló rendeletek az irányadók. 

 
17.  Jelen Alapító Okirat 2008. szeptember 9. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát 

veszti a 38/KH/2008. (III. 21.) sz. Alapító Okirat. 
 
 
Ó z d, 2008. szeptember 9.  
 
 Benedek Mihály  
 polgármester 
 
 

1. számú  függelék 

Béke Telepi Óvodák felvételi körzete 
 
028 524 
Újváros téri Óvoda (központ) 
 
Tagóvoda: 
Árpád vezér úti Óvoda 
 
Körzet:  
 
Újváros téri Óvoda: 

Újváros tér, Bibó út, Bolyki főút, Halász utca, Szent I. út, Baranyai út, Bolyky 
T. út, Búzásvölgy, Debreczeni út, Kölcsey út, Gömöri utca, Március 15. út, 
Nagy Imre út, Szentsimon településrész, Kissikátor település, 
 
Árpád vezér úti Óvoda: 

Árpád vezér út, Bulcsú út, Lehel vezér út, Szabolcsköz, Géza út, Strand út, 
Malom út, Zrínyi út, 
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2.  számú  függelék 
 
 

Ingóságok, eszközök: 

 

1. SHARP Fénymásológép 

2. Főzőüst 

3. Gáztűzhely 

4. Számítógép (gyerek) 

5. Fénymásológép 

6. Számítógép IBM 

7. Számítógép 

8. Burgonyakoptató 
-.-.- 

Kiss Sándor kéri a szavazást az Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda 
Alapító Okiratának elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 

 
213/KH/2008. (IX. 09.) számú Határozat 

 
Tárgy: Az ózdi Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda Alapító 

Okiratának módosítása és egységes szerkezetben történő elfogadása  
 
A Képviselő-testület az 1993. évi LXXIX. törvényt módosító 2007. évi 
LXXXVII. törvény 20. § (3), valamint a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendeletet 
módosító 22/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet alapján készült előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület az ózdi Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda 
Alapító Okiratát módosítja és felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
mellékletét képező  módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratnak és a módosítással kapcsolatos egyéb okiratok aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  
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213/KH/2008. (IX. 09.) számú Határozat melléklete 
 

 
AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 
módosított egységes szerkezetbe foglalt szövege  

 
 

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (1) 
bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. 37. 
§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
213/KH/2008. (IX. 9.) sz. határozatával az Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda  
Alapító Okiratát a következők szerint állapítja meg: 
 
 
1.  A költségvetési szerv neve:  Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda 
     OM  azonosító :  028902 
 
2.  Az intézmény székhelye:  3600 Ózd, Gál-völgye út 4. 
 
3.  Alapító szerv neve és címe:     Ózd Város Önkormányzata 
  3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
4.  Fenntartó neve és címe:  Ózd Város Önkormányzata 
  3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
5.  Felügyeleti szerve: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
6.  Az intézmény telephelyei (intézményegységei) és a felvehető maximális gyermek-, 

tanulólétszám, évfolyamok száma 
  Az intézmény 3 óvodai csoporttal és 8 általános iskolai évfolyammal működik. 
 
  Intézményegység Telephely Felvehető maximális 
             létszám 
 Apáczai Csere János Általános Iskola  3600 Ózd, Gál-völgye út 4.  306 fő 
                                                            (székhely) 
 Apáczai Csere János Általános Iskola  3600 Ózd, Kőalja út 133.  - 
 Virág Úti Óvoda 3600 Ózd, Virág út 27.  75 fő 
 
 Az intézmény működési területeit az 1. sz. függelék tartalmazza. 
 
7.  Intézmény típusa:  közös igazgatású közoktatási intézmény 
 
8.  Szakágazati azonosító:  852010 
 
     Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb tevékenységek felsorolása 

intézményegységenként és szakfeladatonként: 
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 Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége Szakfeladatok száma 

 - Óvodai nevelés és iskolai életmódra való felkészítés 80111-5 

 - Sajátos nevelési igényű gyermekek nappali rendszerű  
  óvodai nevelése integráltan 80112-6 

 - Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 1-8. évfolyamon 80121-4 

 - Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai  
  nevelése, oktatása integráltan  80122-5 

 (testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy 
a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességgel küzd)∗ 

 
 Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb tevékenységek felsorolása 
 
 - Napköziotthoni (iskolaotthonos) és tanulószobai foglalkozás 80511-3 

 - Óvodai intézményi étkeztetés 55231-2 

 - Iskolai intézményi étkeztetés 55232-3 

 - Oktatást kiegészítő egyéb tevékenység 80591-5 
-- fejlesztő felzárkóztatás kislétszámú csoportokban 
-- integrációs képesség kibontakoztató tevékenység 
-- emelt szintű ének-zene oktatás    
-- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése, oktatása∗ 
-- diáksport 

 - Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 75184-5     
   (közhasznú szolgáltatás igénybevétel) 

 - Eseti pénzbeli szociális ellátások (tankönyvsegély, tanulóbérlet stb.)  85334-4 
 
9. Állami feladatként ellátott alaptevékenysége: alapfokú oktatás 
 
10. Az intézmény etnikai, kisebbségi feladatai: 

kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven 
 
11. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 

Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázat útján Ózd Város Képviselő-testülete 
határozott időre bízza meg a vezetői feladtok ellátásával. Az egyéb munkáltatói 
jogokat Ózd Város Polgármestere gyakorolja. 
Az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény 
vezetője gyakorolja. 

 
12. Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke: vállalkozást nem folytat. 

                                                 
∗ A csillaggal jelölt, vastag betűvel szedett részeket a  213/KH/2008. (IX. 9.) sz. határozat módosította. 
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13. Gazdálkodási jogköre: részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
 
14. Gazdálkodási jogkörrel összefüggő jogosítványok: 

Az intézmény részben önállóan gazdálkodó, költségvetési szerv, a gazdálkodással 
összefüggő tevékenységet az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága végzi. 
Pénzügyi kötelezettséget az önkormányzat által jóváhagyott költségvetési 
előirányzatokon belül az intézményvezető vállalhat, a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően.  

 
15. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
 

Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában álló: 

- 3257 hrsz alatt nyilvántartott, 5550 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található oktatási 
épületekkel, tornaszobával, közösségi házzal, sport és egyéb udvarral (3600 Ózd, Gál-
völgye út 4. szám). 

- 3270 hrsz alatt nyilvántartott 803 m2 alapterületű ingatlan a rajta található oktatási 
épülettel, melegítő konyhával, technika teremmel  és játszó udvarral (3600 Ózd, 
Kőalja út 133. szám). 

- 2877 hrsz alatt nyilvántartott 2181 m2 alapterületű ingatlan a rajta található óvoda 
épülettel, tornaszobával és játszó udvarral (3600 Ózd, Virág út 27.) 

 
Ingóságok, eszközök felsorolását  a 2. sz. függelék tartalmazza. 

 
16. A vagyon feletti rendelkezési jog: 

Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetve 
biztosítékként felhasználni. 
A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó 
szabályairól szóló rendeletek az irányadók. 

 
17. Jelen Alapító Okirat 2008. szeptember 9. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát 

veszti a 40/KH/2008. (III. 21.) sz. Alapító Okirat. 
 
 
Ó z d, 2008. szeptember 9. 
 
 
 
 Benedek Mihály 
                                                                                                      polgármester 
 
 
Az intézmény működési területe       1. sz. függelék 
 
 

ÁCHIM ANDRÁS UTCA  teljes közterület 

FÖLDES FERENC UTCA  teljes közterület 

GÁL-VÖLGYE ÚT   teljes közterület 
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GÁRDONYI GÉZA UTCA  teljes közterület 

HÁRSFA UTCA   teljes közterület 

HUNYADI JÁNOS UTCA  teljes közterület 

JÓKAI MÓR UTCA   teljes közterület 

KOSSUTH LAJOS UTCA  teljes közterület 

KŐALJA ÚT    részletes, páratlan 43-, páros 48-) 

LYUKÓ  VÖLGY    teljes közterület 

MADÁCH IMRE UTCA  teljes közterület 

MÁJUS 1. UTCA   teljes közterület 

MÁTYÁS KIRÁLY UTCA  teljes közterület 

MÓRICZ ZSIGMOND UTCA teljes közterület 

MUNKÁCSY MIHÁLY ÚT  teljes közterület 

PUSKIN UTCA   teljes közterület 

ROZSNYÓI ÚT   teljes közterület 

SÜMEG UTCA   teljes közterület 

SZEMERE UTCA   teljes közterület 

SZŐLŐKALJA ÚT   teljes közterület 

SZÖVETKEZETI UTCA  teljes közterület 

TÁBLA ÚT    teljes közterület 

VASÚT UTCA   részletes, páratlan 13- 

VIRÁG UTCA   teljes közterület 

 

 
Ingóságok, eszközök felsorolása      2. sz. függelék 

 
 
NAGYÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK 
 
 
Számítástechnika: 

1 db  Neotbook 
 
0-ra leírt számítástechnikai eszközök: 
  CANON fénymásoló 

 
 
Konyha: 

NM – 1230  Melegítőpult + elektromos tartozékok 
FMC – 3550 Mosogató 
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Iskola: 

 
0-ra leírt gépek: 
 

VW Caravelle gépkocsi  DIN-972 
 
 2 részes konyhaszekrény 

Faeszterga 
 
Álványosfúró 
Kosárlabda állvány 
ETÜD pianínó 

 
-.-.- 

 
Kiss Sándor a Csépány-Somsály Általános Művelődési Központ Alapító 
Okiratának elfogadásáról kéri a szavazást. 
 
A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

214/KH/2008. (IX. 9.) számú Határozat 
 
Tárgy: Az ózdi Csépány-Somsály Általános Művelődési Központ Alapító 

Okiratának módosítása és egységes szerkezetben történő elfogadása  
 

A Képviselő-testület az 1993. évi LXXIX. törvényt módosító 2007. évi 
LXXXVII. törvény 20. § (3), valamint a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendeletet 
módosító 22/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet alapján készült előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület az ózdi Csépány-Somsály Általános Művelődési Központ 
Alapító Okiratát módosítja és felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
mellékletét képező  módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratnak és a módosítással kapcsolatos egyéb okiratok aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
 
 
 
 
 



 38

214/KH/2008. (IX. 9.) számú Határozat melléklete 
 
 

A CSÉPÁNY-SOMSÁLY ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  szövege 

 
 

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (1) 
bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. 37. 
§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
214/KH/2008. (IX. 9.) sz. határozatával a Csépány-Somsály Általános Művelődési Központ 
Alapító Okiratát a következők szerint állapítja meg. 
 
1. A költségvetési szerv neve:  Csépány-Somsály Általános Művelődési  Központ 
     OM azonosítója:  028901 
 
2. Az intézmény székhelye:   3661 Ózd, Csépányi út 117. 
 
 
3.  Alapító szerv neve és címe:   Ózd Város Önkormányzata 
   3600 Ózd, Városház tér 1.  
 
4.  Fenntartó neve és címe:  Ózd Város Önkormányzata 
                                           3600 Ózd, Városház tér 1.  
 
5.  Felügyeleti szerve:  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
6. Az intézmény telephelyei (intézményegységei) és a felvehető maximális gyermek-, 

tanulólétszám, évfolyamok száma 
Az intézmény 4 óvodai csoporttal, 8 általános iskolai évfolyammal és közművelődési 
egységgel működik. 

 
 Az intézmény egység  Telephely    Felvehető maximális 
                                                                      létszám 
  Általános iskola 3661 Ózd, Csépányi út 117. 216 fő 
     Művelődési ház 3661 Ózd, Csépányi út 133.     -- 
  Csépányi óvoda 3661 Ózd, Csépányi út 214.   75 fő 
  Somsályi óvoda 3662 Ózd, Somsályi út 15.   25 fő 
  

Intézmény működési területeit az 1. sz. függelék tartalmazza. 
 
7. Intézmény típusa: Általános Művelődési Központ  
 
8.  Szakágazati azonosító:  852010 
 
 Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége                    Szakfeladatok száma 

 - Óvodai nevelés és iskolai életmódra való felkészítés 80111-5 
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 - Sajátos nevelési igényű gyermekek nappali rendszerű óvodai  
  nevelése integráltan  80112-6 

 - Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 1-8. évfolyamon 80121-4 

 - Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai  
  nevelése, oktatása integráltan  80122-5 

 (testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy 
a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességgel küzd)∗ 

 
 Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb tevékenységek felsorolása 
 
 - Napköziotthoni (iskolaotthonos) és tanulószobai foglalkozás 80511-3 

 - Óvodai intézményi étkeztetés 55231-2 

 - Iskolai intézményi étkeztetés 55232-3 

 - Közművelődési tevékenység 92181-5 

 - Oktatást kiegészítő egyéb tevékenység 80591-5 
-- fejlesztő felzárkóztatás kislétszámú csoportokban 
-- integrációs képesség kibontakoztató tevékenység 
-- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése, oktatása∗ 
-- diáksport 

 - Város- és községgazdálkodási szolgáltatás  75184-5     
   (közhasznú szolgáltatás igénybevétel) 

 - Eseti pénzbeli szociális ellátások (tankönyvsegély, tanulóbérlet stb.)  85334-4 
 
9.  Állami feladatként ellátott alaptevékenysége: alapfokú oktatás 
 
10.  Az intézmény nemzeti, etnikai, kisebbségi feladatai: 

A kisebbségi óvodai nevelés és iskolai oktatás irányelve szerint kizárólag magyar 
nyelven folyó roma kisebbségi óvodai nevelés, és nappali rendszerű iskolai nevelés-
oktatás. 
 

11.  A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 
Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázat útján Ózd Város Képviselő-testülete 
határozott időre bízza meg a vezetői feladtok ellátásával. Az egyéb munkáltatói jogokat 
Ózd Város Polgármestere gyakorolja. 
Az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője 
gyakorolja. 

 
12.  Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke: vállalkozást nem folytat 
 
13.  Gazdálkodási jogköre: részben önálló gazdálkodó költségvetési szerv 
                                                 
∗ A csillaggal jelölt, vastag betűvel szedett részeket a  214/KH/2008. (IX. 9.) sz. határozat módosította. 
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14.  Gazdálkodási jogkörrel összefüggő jogosítványok: 

Az intézmény részben önállóan gazdálkodó, költségvetési szerv, a gazdálkodással 
összefüggő tevékenységet az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága végzi. 
Pénzügyi kötelezettséget az önkormányzat által jóváhagyott költségvetési 
előirányzatokon belül az intézményvezető vállalhat, a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően. 

 
15. A feladat ellátását szolgáló vagyon: ingatlanok: 
 

Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában álló: 
- 19087 hrsz alatt nyilvántartott 5223 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található 2 iskolai 

épülettel, melegítő konyhával, számítástechnikai teremmel, sport- és egyéb udvarral 
(3661Ózd, Csépányi út 117. szám).    

- 19042 hrsz alatt nyilvántartott 820 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található kultúrház 
épületével, benne található könyvtár és technika teremmel (3661 Ózd, Csépányi út 
133. szám). 

- 18404 hrsz alatt nyilvántartott 1602 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található óvoda 
épületével és a 18403 hrsz lakóházas ingatlannal (3661 Ózd, Csépányi út 214. szám). 

- 18403 hrsz alatt nyilvántartott 351 m2 alapterületű szolgálati lakás (3661 Ózd, 
Csépányi út 121. szám). 

- 18911 hrsz alatt nyilvántartott 13520 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található 
Sportház épületével és a hozzá tartozó sportpályával (3661 Ózd, Somsályi út 22. 
szám). 

- 18717/3 hrsz alatt nyilvántartott 3990 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található 
Kultúrház épületével (3661 Ózd, Somsályi út 13.) 

- 18726 hrsz alatt nyilvántartott 2268 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található iskola 
épületével, 2 bérlakással és a hozzá tartozó játszóudvarral (3661 Ózd, Somsályi út 16. 
szám). 

- 18719 hrsz alatt nyilvántartott 2078 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található óvoda 
épületével és a hozzá tartozó játszó udvarral (3661 Ózd, Somsályi út 15. szám). 

 
Az ingóságok, eszközök felsorolását a 2. sz. függeléktartalmazza. 

 
16.  A vagyon feletti rendelkezési jog 

Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetve 
biztosítékként felhasználni. 
A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó 
szabályairól szóló rendeletek az irányadók. 

 
17. Jelen Alapító Okirat 2008. szeptember 9. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát 

veszti a 34/KH/2008. (III. 21.) sz. Alapító Okirat. 
 
Ó z d, 2008. szeptember 9. 
 
  Benedek Mihály 
  polgármester 
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1. számú függelék 
 
 

Az intézmény működési területei: 
 
 
3600 Csépány út 
3600 Nagyvölgyi út 
3661 Ács utca 
3661 Arany János utca 
3661 Csépány út 
3661 Deák út 
3661 Domb utca 
3661 Fenyő utca 
3661 Gubonnai út 
3661 Gyergyó utca 
3661 Győzelem út 
3661 Hegyi utca 
3661 Hossó utca 
3661 Ibolya utca 
3661 IV. Béla utca 
3661 Lam út 
3661 Márton utca 
3661 Nád utca 
3661 Nagyvölgyi út 
3661 Nyárjasalja utca 
3661 Pál Gazda köz 
3661 Semmelweis utca 
3661 Újtelepi utca 
3661 Zrínyi Miklós út 
3662 Csépány út 
 
 

2. sz. függelék 
 

Ingatlanok – ingóságok, eszközök felsorolása 
 
INGATLANOK: 

- iskola (régi) 
- iskola (új)    Csépányi út 117. 
- művelődési ház             Csépányi út 133. 
 
- voda     Csépányi út 214. 
 
- iskola     Somsályi út 16. 
- művelődési ház   Somsályi út 13. 
 
- óvoda     Somsályi út 15. 
 
- sport épület + tornaterem  Somsályi út 22. 
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ÉPÍTMÉNY: 

- sportpálya     - kultúrház kerítés 
- kerítés      - betonalapú drótkerítés 
- iskolabejáró útja    - vaskerítés 
-  bejárati kapu 
-  játszótér létesítés 
-  beton drótkerítés 
 

GÉP, BERENDEZÉS, FELSZERELÉS:    
- erősítő    1 db. 
- elektrovaria   1 db. 
- Epirex episzkóp   1 db. 
- Casio hangszer   1 db. 
- szemetes konténer   1 db. 
- keringető szivattyú  1 db. 
- emberi csontváz      1 db. 
- digitális fényképező  1 db. 
- Variart szekrénysor  2 gar. 
-  konyhabútor   1 gar. 
-  videó képmagnó   3 db. 
-  színes TV    7 db. 
-  magnetofon   2 db. 
- zenegép    1 db. 
- villanytűzhely   3 db. 
- automata mosógép  2 db. 
- varrógép    1 db. 
- music center   2 db. 
- Cam-corder   1 db. 
- transzparens   2 db. 
- szivattyú    1 db. 

 
 
EGYÉB ESZKÖZÖK: 
- kazán     3 db - hűtőszekrény  2 db. 
- fénymásoló    3 db - nyomtató   5 db. 
 
- elektronikus írógép   1 db - gázzsámoly   1 db. 
 
- elektromos írógép   1 db - írásvetítő   2 db. 
 
- számítógép                        18 db - nyomtató + floppy  1 db. 
- számológép    4 db - scanner   1 db. 
- 3 r. ipari mosogató   1 db. 
 

-.-.- 
 
Kiss Sándor a Bem Úti Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának 
elfogadásáról kéri a szavazást. 
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A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

215/KH/2008. (IX. 09.) számú Határozat 
 
Tárgy: Az ózdi Bem Úti Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának 

módosítása és egységes szerkezetben történő elfogadása  
 

A Képviselő-testület az 1993. évi LXXIX. törvényt módosító 2007. évi 
LXXXVII. törvény 20. § (3), valamint a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendeletet 
módosító 22/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet alapján készült előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület az ózdi Bem Úti Általános Iskola és Óvoda Alapító 
Okiratát módosítja és felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét 
képező  módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratnak és a 
módosítással kapcsolatos egyéb okiratok aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  
 

215/KH/2008. (IX. 09.) számú Határozat melléklete 
 

A BEM ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 
Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 88.§ (1) 
bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. 
Tv. 37. § (5) bekezdésében foglaltak alapján Ózd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 215/KH/2008. (IX. 9.) sz. határozatával a Bem Úti Általános 
Iskola és Óvoda Alapító Okiratát a következők szerint állapítja meg. 
 
1. A költségvetési szerv neve: Bem Úti Általános Iskola és Óvoda 

OM azonosító:   028900 
 
2.  Az intézmény székhelye: 3600 Ózd, Bem út 8. 
 
3.  Alapító szerv neve és címe: Ózd Város Önkormányzata 
      3600 Ózd, Városház tér 1. 
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4.  Fenntartó neve és címe: Ózd Város Önkormányzata 
      3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
5. Felügyeleti szerve:  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
6. Intézmény telephelyei (intézményegységei) és felvehető maximális gyermek-

tanuló létszám, évfolyamok száma: 
Az intézmény 2 óvodai csoporttal és 8 általános iskolai évfolyammal működik. 

 
 Intézményegység            Telephely    Felvehető maximális 
         létszám 
 Bem Úti Általános Iskola 3600 Ózd, Bem út 8. (székhely)       674 fő 
 Bem Úti Általános Iskola 3600 Ózd, Bem út 12. 
 Mogyorósvölgyi Óvoda 3600 Ózd, Mogyorósvölgy 2.        50 fő 
 
 Intézmény működési területeit: az 1.sz. függelék tartalmazza 
 
7.  Intézmény típusa:    közös igazgatású közoktatási intézmény 
 
8.  Szakágazati azonosító:   852010 
        

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége                      Szakfeladatok száma 

 - Óvodai nevelés és iskolai életmódra való felkészítés, az  
 „Óvodai környezeti nevelési program” szerint    80111-5 

 - Sajátos nevelési igényű gyermekek nappali rendszerű  
 óvodai nevelése integráltan      80112-6 

- Általános iskolai nappali rendszerű nevelés,  
 oktatás 1-8. évfolyamon       80121-4 

 - Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai  
 nevelése, oktatása integráltan       80122-5 

 (testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 
tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók 
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós 
és súlyos rendellenességgel küzd)∗ 

 
Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb tevékenységek felsorolása 

 
- Napköziotthoni (iskolaotthonos) és tanulószobai foglalkozás  80511-3 

- Óvodai intézményi étkeztetés      55231-2 

                                                 
∗ A csillaggal jelölt, vastag betűvel szedett részeket a  215/KH/2008. (IX. 9.) sz. határozat módosította. 
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- Iskolai intézményi étkeztetés      55232-3 

- Munkahelyi vendéglátás       55241-1 

- Oktatást kiegészítő egyéb tevékenység     80591-5 
-- fejlesztő felzárkóztatás kislétszámú csoportokban 
-- integrációs képesség kibontakoztató tevékenység 
-- emelt szintű ének-zene oktatás    
-- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése, oktatása∗ 
-- diáksport 

 - Város- és községgazdálkodási szolgáltatás    75184-5     
   (közhasznú szolgáltatás igénybevétel) 

- Eseti pénzbeli szociális ellátások (tankönyvsegély, tanulóbérlet stb.)  85334-4 
 
9. Állami feladatként ellátott alaptevékenysége: alapfokú oktatás 
 
 
10.  Az intézmény nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 

kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven 
 
11. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 

Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázat útján Ózd Város Képviselő-testülete 
határozott időre bízza meg a vezetői feladtok ellátásával. Az egyéb munkáltatói 
jogokat Ózd Város Polgármestere gyakorolja. 
Az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény 
vezetője gyakorolja. 

 
12.  Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke: vállalkozást nem folytat 
 
13.  Gazdálkodási jogköre: részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
 
14.  Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: 

Az intézmény részben önállóan gazdálkodó, költségvetési szerv, a gazdálkodással 
összefüggő tevékenységet az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 
végzi. 
Pénzügyi kötelezettséget az önkormányzat által jóváhagyott költségvetési 
előirányzatokon belül az intézményvezető vállalhat, a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően. 

 
15.  A feladat ellátását szolgáló vagyon:  
 

Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában álló: 

- 5335/2 hrsz alatt nyilvántartott, 8122 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található 
oktatási épülettel, tornateremmel, sport- és egyéb udvarral, ebédlővel, aulával 
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(Ózd, Bem út 8. szám). 
- 6937 hrsz alatt nyilvántartott 2852 m2 alapterületű ingatlan a rajta található 

oktatási épülettel, tornaszobával, sport- és egyéb udvarral (Ózd, Bem út 12. 
szám). 

- 6627 hrsz alatt nyilvántartott 2403 m2 alapterületű ingatlan a rajta található 
óvoda épülettel és játszó udvarral (Ózd, Mogyorósvölgy 8. szám). 

- 5335/1 hrsz alatt nyilvántartott 955 m2 alapterületű ingatlan a rajta található 
kazánház épülettel (Ózd, Bem út 8. szám). 

 
Ingóságok, eszközök felsorolását lásd a 2. sz. függelék tartalmazza. 

 
16. A vagyon feletti rendelkezési jog 

Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetve 
biztosítékként felhasználni. 
A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó 
szabályairól szóló rendeletek az irányadók. 

 
 
17. Jelen Alapító Okirat 2008. szeptember 9. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg 

hatályát veszti a 36/KH/2008. (III. 21.) sz. Alapító Okirat. 
 
Ó z d, 2008. szeptember 9.  
   
 Benedek Mihály 
 polgármester 

  
 1. számú függelék 

 
Intézmény OM azonosítója: 028900 
Intézménynév:   Bem Úti Általános Iskola és Óvoda 

3600 Ózd, Bem út 8. 
 

Felvételi körzet: - Ózd 3600 48-as út    (teljes közterület),  
- 3600 Ady Endre utca    (teljes közterület), 
- 3600 Akácos út    (teljes közterület), 
- 3600 Alkotmány út    (teljes közterület), 
- 3600 Bajcsy-Zsilinszky E. utca  (teljes közterület), 
- 3600 Bányász utca    (teljes közterület), 
- 3600 Bartók Béla utca   (teljes közterület), 
- 3600 Béke utca    (teljes közterület), 
- 3600 Bem utca    (teljes közterület), 
- 3600 Cserdalápa utca   (teljes közterület), 
- 36000 Egyház völgy   (teljes közterület), 
- 3600 Gyár utca    (teljes közterület), 
- 3600 Hétes telep   (teljes közterület), 
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- 3600 Hétes völgy   (teljes közterület), 
- 3600 Ív út     (teljes közterület), 
- 3600 József Attila út   (teljes közterület), 
- 3600 Karu utca    (teljes közterület), 
- 3600 Kazinczy Ferenc utca  (teljes közterület), 
- 3600 Kenderszer utca   (teljes közterület), 
- 3600 Kisamerika sor   (teljes közterület), 
- 3600 Kiserdő alja   (teljes közterület), 
- 3600 Mogyorós völgy  (teljes közterület), 
- 3600 Mukás út    (teljes közterület), 
- 3600 Nagyamerika utca  (teljes közterület), 
- 3600 Október 23. tér   (teljes közterület), 
- 3600 Óvoda utca   (teljes közterület), 
- 3600 Pázmány út    (teljes közterület), 
- 3600 Petőfi tér    (teljes közterület), 
- 3600 Rákóczi Ferenc utca  (teljes közterület), 
- 3600 Révay utca   (teljes közterület), 
- 3600 Rombauer Tivadar tér  (teljes közterület), 
- 3600 Sturmán utca   (teljes közterület), 
- 3600 Szabó Lőrinc utca  (teljes közterület), 
- 3600 Szondi György utca  (teljes közterület), 
- 3600 Táncsics telep   (teljes közterület), 
- 3600 Toldi Miklós utca  (teljes közterület), 
- 3600 Új telep    (teljes közterület), 
- 3600 Váci Mihály utca  (teljes közterület), 
- 3600 Vajda János utca  (teljes közterület). 

 
 

2. számú függelék 
 

Intézmény OM azonosítója: 028900 
Intézménynév:  Bem Úti Általános Iskola és Óvoda 

3600 Ózd, Bem út 8. 
 

Az általános iskola feladatellátásához  szükséges vagyontárgyak: 
 
a./ Az intézmény vagyonkimutatásában szereplő nagyértékű eszközök:  
Szellemi termékek: 

• Értékelési modell                                        1 db 
 
„0”-ra leírt szellemi termékek : 

• ITEM  alkalmazói program                        1 db          
• OFFICE XP  program                            10 db 
• WIN XP        program                           1 db 
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Számtech. ügyviteltechnika: 
• Projektor                                                  1 db 

 
Gép, berendezés: 

• Hangfal                                                1 db 
• Elektrotechnikai eszközkészlet         6 db 
• Erősítő    I.                                              1 db 
• Erősítő    II.                                             1 db 

        
„0”-ra leírt számítástechnika: 

• Számítógépek                                        11 db 
• Fénymásoló                                            2 db 
• Fax                                                           1 db 

 
„0”-ra leírt gép, berendezés: 

• Videó lejátszó                                 1 db 
• Erősítő                                             4 db 
• Pianínó                                            6 db 
• Színes tv                                          1 db 
• Amalgán keverőgép                        1 db 
• Zongora                                           1 db 
• Konyhagép                                      1 db 
• Húsőrlőgép                                      1 db 
• Természettudományi asztal             6 db 
• Laborasztal                                      1 db 
• Páncélszekrény                                1 db 
• Konténer       2 db 
• Szivattyú 1 db 
• Evezőpad                     1 db 
• Elektromos írógép                            1 db 
• Varrógép                                           2 db 
• Floppy számítógéphez                      2 db 
• Kazettás magnó                                1 db 
• Videó kamera                                   1 db 
• Hangfal                                             2 db 

 
„0”-ra leírt szellemi termékek /napközi/: 

• Élelmezési készlet program              1 db 
• Nyilvántartó program                        1 db 

 
Gép, berendezés /napközi/: 

• Hűtőszekrény                                    5 db 
• Zsámoly                                            3 db 
• Gázüst                                                1 db 
• Krómasztal                                        3 db 
• Vízfürdős melegentartó                     1 db 
• Hústőke                                              1 db 
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„0”-ra leírt  számítástechnika: 
• Nyomtató                                             1 db 

 
„0”-ra leírt gép. berendezés: 

• Tolósúlyos mérleg                              1 db 
• Hústőke                                                1 db 
• Góliát mosogató                                  1 db 
• Gyorsmérleg                                        1 db 
• Hűtőszekrény                                       1 db 
• Burgonyahámozó                                 1 db 
• Fagyasztóláda                                      1 db 

 
A Mogyorósvölgyi Óvoda feladatellátásához szükséges vagyontárgyak: 
 

a.) Ingatlanok:  
- az óvoda épülete és a hozzátartozó kazánház 
 
b.) Egyéb eszközök: 
- gázzsámoly 1 db 
- gáztűzhely  1 db 

-.-.- 
 
Kiss Sándor a Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának 
elfogadásáról kéri a szavazást. 
 
A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

216/KH/2008. (IX. 09.) számú Határozat 
 
Tárgy: Az ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának 

módosítása és egységes szerkezetben történő elfogadása  
 
A Képviselő-testület az 1993. évi LXXIX. törvényt módosító 2007. évi 
LXXXVII. törvény 20. § (3), valamint a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendeletet 
módosító 22/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet alapján készült előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület az ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Alapító 
Okiratát módosítja és felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét 
képező  módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratnak és a 
módosítással kapcsolatos egyéb okiratok aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  
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216/KH/2008. (IX. 09.) számú Határozat melléklete 

 
 

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 
Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 88. § (1) 
bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX Tv. 37. § 
(5) bekezdésében foglaltak alapján Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
216/KH/2008. (IX. 9.) sz. határozatával a Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Alapító 
Okiratát a következők szerint állapítja meg. 
 
1.  A költségvetési szerv neve:  Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 

OM azonosítója:   028904 
 
 
2.  Az intézmény székhelye:   3600 Ózd, Petőfi út 18-20. 
 
3.  Az alapító szerv neve és címe:  Ózd Város Önkormányzata  
   3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
4.  A fenntartó neve és címe:  Ózd Város Önkormányzata 

  3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
    Sajónémeti Község Önkormányzata 

    3652 Sajónémeti, Szabadság u. 50. 
 
5. Felügyeleti szerve:   Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

    Sajónémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
6.  Az intézmény telephelyei, intézményegységei és felvehető maximális gyermek-tanuló 

létszám és évfolyamok száma: 
Az intézmény 7 óvodai csoporttal és 8 általános iskolai évfolyammal működik. 

 
 Intézményegység  Telephely             Felvehető maximális 
    létszám 
 Petőfi Sándor Általános Iskola 3600 Ózd, Petőfi út 18-20. (székhely) 478 fő 
 Petőfi Úti Óvoda 3600 Ózd, Petőfi út 26-28. 100 fő 
 Damjanich Úti Óvoda 3600 Ózd, Damjanich út 3.   50 fő 
 Sajónémeti Tagóvoda 3652 Sajónémeti, Szabadság út 90.   25 fő 
 

Az intézmény működési területeit az 1. sz. függelék tartalmazza. 
 
7. Intézmény típusa: közös igazgatású közoktatási intézmény 
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8. Szakágazati azonosító: 852010 
 

Állami feladatként ellátott alaptevékenysége 
Szakfeladatok 

 - Óvodai nevelés és iskolai életmódra való felkészítés. 80111-5 

 - Sajátos nevelési  igényű gyermekek óvodai nevelése, a  
  fogyatékosságból eredő hátrány csökkentése. 80112-6 

 - Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás1-8 évfolyamon. 80121-4 

 - Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai  
  nevelése, oktatása integráltan  80122-5 

  (testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy 
a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességgel küzd)∗ 

 
 

Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb tevékenységek felsorolása: 
 
 - Napköziotthoni (iskolaotthonos) és tanulószobai foglalkozás 80511-3 

 - Óvodai intézményi étkeztetés 55231-2 

 - Iskolai intézményi étkeztetés 55232-3 

 - Oktatást kiegészítő egyéb tevékenység: 80591-5 
-- fejlesztő felzárkóztatás kislétszámú csoportokban 
-- integrációs képesség kibontakoztató tevékenység 
-- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése, oktatása∗ 
-- diáksport 

 - Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 75184-5     
   (közhasznú szolgáltatás igénybevétel) 

 - Eseti pénzbeli szociális ellátások (tankönyvsegély, tanulóbérlet stb.)  85334-4 
 
9.  Állami feladatként ellátott alaptevékenysége: alapfokú oktatás 
 
10. Az intézmény nemzeti, etnikai, kisebbségi feladatai: 

- kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi oktatás. 
 
11.  A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje.  

Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázat útján Ózd Város Képviselő-testülete 
határozott időre bízza meg a vezetői feladtok ellátásával. Az egyéb munkáltatói jogokat 
Ózd Város Polgármestere gyakorolja. 
Az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője 
gyakorolja. 

 
                                                 
∗ A csillaggal jelölt, vastag betűvel szedett részeket a  216/KH/2008. (IX. 9.) sz. határozat módosította. 
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12.  Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke: vállalkozást nem folytat 
 
13.  Gazdálkodási jogköre: részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
 
14.  Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: 

Az intézmény részben önállóan gazdálkodó, költségvetési szerv, a gazdálkodással 
összefüggő tevékenységet az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága végzi. 
Pénzügyi kötelezettséget az önkormányzat által jóváhagyott költségvetési 
előirányzatokon belül az intézményvezető vállalhat, a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően. 

 
15.  A feladat ellátását szolgáló vagyon:  
 

Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában álló: 
- 1186 és 1270 hrsz alatt nyilvántartott, 10849 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található 

oktatási épületekkel, iskolával, tornateremmel, melegítő konyhával, ebédlővel, 
technikai épülettel (3600 Ózd, Petőfi út 18-20. szám). 

- 1175 hrsz alatt nyilvántartott 1061 m2 alapterületű ingatlan a rajta található óvoda 
épülettel és hozzá tartozó játszó udvarral (3600 Ózd, Petőfi út 26-28. szám). 

 
- 1550 hrsz alatt nyilvántartott 1842 m2 alapterületű ingatlan a rajta található óvoda 

épülettel, raktár helyiségekkel és játszó udvarral (3600 Ózd, Damjanich út 3. szám). 
- Sajónémeti Község Önkormányzatának tulajdonában álló 432 hrsz alatt nyilvántartott 

864 m2 alapterületű ingatlan a rajta található óvoda épülettel, és hozzá tartozó játszó 
udvarral (3652  Sajónémeti, Szabadság út 72. szám). 

 
Ingóságok, eszközök felsorolását  a 2. sz. függelék tartalmazza. 

 
16. A vagyon feletti rendelkezési jog 

Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetve 
biztosítékként felhasználni. 
A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó 
szabályairól szóló rendeletek az irányadók. 

 
17. Jelen Alapító Okirat 2008. szeptember 9. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát 

veszti a 190/KH/2008. (VII. 28.) sz. Alapító Okirat. 
 
Ó z d, 2008. szeptember 9.  
 
 Benedek Mihály  
 polgármester 
 
 
1. számú függelék 
 
 
Intézmény OM azonosító: 028904 
 
Intézménynév: Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 
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Telephelyek: 
Székhely: 1. Telephely (székhely) Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda (3600 Ózd,  
Petőfi u. 18-20.) 
 
Felvételi körzet:  
Ózd, 3600 Balassi Bálint utca (teljes közterület), 3600 Baross Gábor utca (teljes közterület), 
3600 Batthyány utca (teljes közterület), 3600 Bercsényi Miklós utca (teljes közterület), 3600 
Bolyai Farkas utca (teljes közterület), 3600 Budai Nagy Antal utca (teljes közterület), 3600 
Csaba utca (teljes közterület), 3600 Cséti Ottó utca (teljes közterület), 3600 Damjanich út 
(teljes közterület), 3600 Derkovits Gyula utca (teljes közterület), 3600 Egressy Gábor utca 
(teljes közterület), 3600 Eötvös Lóránd utca (teljes közterület), 3600 Fráter György utca 
(teljes közterület), 3600 Gábor Áron utca (teljes közterület), 3600 Ifjúság utca (teljes 
közterület), 3600 Irinyi János utca (teljes közterület), 3600 Jedlik Ányos utca (teljes 
közterület), 3600 Kodály Zoltán utca (teljes közterület), 3600 Kőalja út (részletes, páratlan 1-
41, páros 2-46), 3600 Körte völgy (teljes közterület), 3600 Lechner Ödön utca (teljes 
közterület), 3600 Liszt Ferenc utca (teljes közterület), 3600 Március 15. utca (részletes, 
páratlan 1-39, páros 2-58), 3600 Mészáros Lázár utca (teljes közterület), 3600 Mosonyi 
Mihály utca (teljes közterület), 3600 Muskátli utca (teljes közterület), 3600 Nap utca (teljes 
közterület), 3600 Nefelejcs utca (teljes közterület), 3600 Németh László utca (teljes 
közterület), 3600 Nyár utca (teljes közterület), 3600 Pásztor utca (teljes közterület), 3600 
Petőfi Sándor út (teljes közterület), 3600 Puskás Tivadar út (teljes közterület), 3600 Ráctag út 
(teljes közterület), 3600 Rózsavölgyi utca (teljes közterület), 3600 Szegfű utca (teljes 
közterület), 3600 Szenna utca (teljes közterület), 3600 Szigligeti utca (teljes közterület), 3600 
Sziklás tető (teljes közterület), 3600 Thököly Imre utca (teljes közterület), 3600 Vadász utca 
(teljes közterület), 3600 Vásárhelyi Pál utca (teljes közterület), 3600 Vasút utca (részletes 1-
11), 3600 Velence telep (teljes közterület), 3600 Volny József út (teljes közterület), 3600 Ybl 
Miklós utca (teljes közterület), 3600 Zsély Aladár utca 8teljes közterület, 3600 Zsolnay tér 
(teljes közterület), 3621 Kárpáti utca (teljes közterület), 3621 Susa út (teljes közterület), 3621 
Székely Bertalan utca (teljes közterület, 3621 Temesvári utca (teljes közterület), 3621 Tormás 
utca 8teljes közterület), 3621 Uraj út (teljes közterület), 3621 Verne Gyula utca (teljes 
közterület) 
 
Sajónémeti teljes közigazgatási terület. 

 
 

2. számú függelék 
 

Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda és Napköziotthon 
 

Nagyértékű tárgyi eszközök: 
 
 
Gépek, berendezések 
 
45501 Hűtő- fagyasztó, Fagor IFD21A   67.990,- 
45502 Mosogató (3 medencés) 159.000,- 
45503 Melegentartó pult 242.375,- 
  469.365,- 
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Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 
 
 
Épületek: 
25201 Főépület  6.864.190,- 
25202 Politechnika műhely 1.039.582,- 
25203 Tornaterem  18.161.967,- 
25024 Nevelői lakás  543.000,- 
    26.608.739,- 
 
Építmények: 
25301 Sportudvar   301.230,- 
25302 Iskolai szennyvízcsatorna  1.207.039,- 
25303 Kerítés    1.270.920,- 
     2.779.189,- 
 
 
 
 
 

Nagyértékű tárgyi eszközök 
 
Ügyvitel és számítástechnika 
25701 Fénymásoló Sharp AR5316E   209.760,- 
25702  Számítógép   121.800,- 
25703 Számítógép   126.340,- 
25704 Számítógép   139.806,- 
25705 Notebook PH Compaq 6720   225.936,- 
25706 Lézernyomtató HP color   179.856,- 
25707 Számítógép   250.000,- 
    1.253.498,- 
 
0-ra leírt ügyvitel és számítástechnika 
25712 Nyelvi labor   253.953,- 
25714 Fénymásoló AGFA100   221.600,- 
25715 Nyomtató+kábel     84.200,- 
25716 Multimédiás számítógép   284.754,- 
25717 Thermo 310E hőkötőgép     33.750,- 
25720 Packhard Bell Orlando számítógép   289.375,- 
25721 Okipage 6E nyomtató     92.500,- 
25722 Szerver számítógép   254.500,- 
25723 Számítógép   160.000,- 
25724 Számítógép   160.000,- 
25726 Számítógép   391.218,- 
25727 Számítógép FK20725334   391.218,- 
25728 Számítógép FR20820600   391.218,- 
25729 Számítógép FR20727262   391.218,- 
25730 Számítógép FR20820644   391.218,- 
25731 Számítógép FR20820840   391.218,- 
25732 Számítógép FR20725482   391.218,- 
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25733 Számítógép FR20724633   884.859,- 
25734 HP nyomtató   147.448,- 
25735 HP ScanJet     56.528,- 
25736 Multimédiás számítógép   203.100,- 
25737 Multimédiás számítógép   180.550,- 
25739 Multimédiás számítógép   300.000,- 
25740 Panasonic fax     92.000,- 
  6.437.643,- 
0-ra leírt szellemi termékek 
25021 Szoftverek, licencek 334.844,- 
25022 Szoftverek, teacher net   62.475,- 
  397.319,- 
Gépek, berendezések 
25532 Zománc, acél falitábla  71.950,- 
25533 Sztereo TV 28”  74.999,- 
25534 Panasonic TV TX-29PS2P/B  79.990,- 
25535 Panasonic DV kamera  99.990,- 
  326.929,- 
 
0-ra leírt gépek, berendezések 
25502 Pianínó 21.500,- 
25504 HIFI torony SHARP 39.900,- 
25505 Videomagnó 38.400,- 
25506 Színes TV 22.800,- 
25507 Magnó AIWA 10.700,- 
25509 Telefon kisközpont 15.900,- 
25510 Mellizomgép 46.000,- 
25511 Hátizomgép 40.000,- 
25512 Smith állvány 24.300,- 
25513 Lábnyujtógép 46.000,- 
25514 Lábhajlítógép 46.000,- 
25515 Dobbantó filcborítással 22.320,- 
25516 CD-S Sharp rádiómagnó 21.760,- 
25517 Bosch abriktáló 21.137,- 
25518 Bosch szalagcsiszoló 24.072,- 
25519 Bosch gyalu 28.472,- 
25520 Bosch kézifűrész 31.232,- 
25521 Bosch sarokcsiszoló 34.624,- 
25522 Szalagfüggöny 39.500,- 
25523 Szalagfüggöny 39.500,- 
25524 Szalagfüggöny 39.500,- 
25525 Szalagfüggöny 39.500,- 
25526 Szalagfüggöny 39.500,- 
25527 Szalagfüggöny 39.500,- 
25528 Szalagfüggöny 20.500,- 
25529 Szalagfüggöny 20.500,- 
25530  Móra villanytűzhely 58.900,- 
25531 Zanussi gáztűzhely 39.120,- 
25539 CD-S Sharp rádiómagnó 21.760,- 
   938.897,- 
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Petőfi Úti Óvoda 

 
Nagyértékű tárgyi eszközök 

 
 
07001 Élelmezés nyilvántartó program 100.000,- 
 
 
Gépek, berendezések 
 
07513 Gorenje hűtő-fagyasztó    109.990,- 
07514 Whirlpool mosógép      71.990,- 
07515 NFG-1140 Gázzsámoly    130.094,- 
07516 Rm 3 medencés mosogató    174.311,- 
07517 3 medencés mosogató    101.875,- 
07518 ELEKTHERMAX nagykonyhatűzhely    436.680,- 
  1.024.940,- 
 
0-ra leírt számítástechnika 
 
07701 Fénymásoló     87.250,- 
07702 Gyermek számítógépes munkaasztal 1.000.070,- 
  1.087.320,- 
 
 
0-ra leírt gépek, berendezések 
 
07501 Konyhai robotgép   44.994,- 
07502 Minimatt készlet   21.420,- 
07505 Fitti kondi   14.900,- 
07509 Montessori eszköz 201.355,- 
07509 Hűtőszekrény   38.320,- 
07510 3 medencés mosogató 139.600,- 
07511 Villanysütő 200.000,- 
07512 Elektromos üst 120.000,- 
  780.589,- 

 
Damjanich Úti Óvoda 

Építmény 
 
08301 Támfal 1.759.462,- 
08302 Kerítés 4.175.533,- 
 
Gépek, berendezések 
 
08504 Whirlpool mosógép   71.990,- 
08505 Gázzsámoly 107.500,- 
08506 3 medencés rm. mosogató 225.000,- 
  404.490,- 
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0-ra leírt gépek, berendezések 
 
08501 Minimatt   21.420,- 
08502 Villanytűzhely   34.301,- 
08503 Hűtőgép   26.720,- 
08507 Montessori eszköz 250.000,- 
  332.441,- 
 

Sajónémeti Óvoda 
 
 
Gépek, berendezések, felszerelések 
 
00286 Zanussi fagyasztó 54.988,- 
 
 
0-ra leírt gépek, berendezések 
 
00284 Thomson Tv 44.988,- 
00316 Diavetítő 14.160,- 
00350 Írógép 24.000,- 
  83.148,- 
 

 
 

Damjanich Úti Óvoda 
 
 
Építmény 
 
08301 Támfal 1.759.462,- 
08302 Kerítés 4.175.533,- 
 
 
Gépek, berendezések 
 
08504 Whirlpool mosógép   71.990,- 
08505 Gázzsámoly 107.500,- 
08506 3 medencés rm. mosogató 225.000,- 
  404.490,- 
 
 
0-ra leírt gépek, berendezések 
 
08501 Minimatt   21.420,- 
08502 Villanytűzhely   34.301,- 
08503 Hűtőgép   26.720,- 
08507 Montessori eszköz 250.000,- 
  332.441,- 
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-.-.- 
 
Kiss Sándor a Sajóvárkonyi Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának 
elfogadásáról kéri a szavazást. 
 
A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

217/KH/2008. (IX. 09.) számú Határozat 
 
Tárgy: Az ózdi Sajóvárkonyi Általános Művelődési Központ Alapító 

Okiratának módosítása és egységes szerkezetben történő elfogadása  
 
A Képviselő-testület az 1993. évi LXXIX. törvényt módosító 2007. évi 
LXXXVII. törvény 20. § (3), valamint a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendeletet 
módosító 22/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet alapján készült előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület az ózdi Sajóvárkonyi Általános Művelődési Központ 
Alapító Okiratát módosítja és felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
mellékletét képező módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratnak 
és a módosítással kapcsolatos egyéb okiratok aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 

217/KH/2008. (IX. 09.) számú Határozat melléklete 
 
 

A SAJÓVÁRKONYI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 
elfogadott  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 
 
Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (1) 
bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. 37. 
§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
217/KH/2008. (IX. 9.) sz. határozatával a Sajóvárkonyi Általános Művelődési Központ 
Alapító Okiratát a következők szerint állapítja meg. 
 
 
1. A költségvetési szerv neve:   Sajóvárkonyi Általános Művelődési Központ 
 OM azonosítója:  028905 
 
2. Az intézmény székhelye:  3600 Ózd, Mekcsey István út 205. 
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3. Alapító szerv neve és címe:  Egri Főegyházmegye 
   3300 Eger, Széchenyi út 1.   (1874. év) 
 
4.  Fenntartó neve és címe:  Ózd Város Önkormányzata 
    3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
5.  Felügyeleti szerve:  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testület 
 
6.   Az intézmény telephelyei (intézményegységei) és a felvehető maximális gyermek-, 

tanulólétszám, évfolyamok száma: 
  Az intézmény 6 óvodai csoporttal, 8 általános iskolai évfolyammal és közművelődési 

egységgel működik. 
 
 

Intézményegység Telephely Felvehető 
létszám 

Sajóvárkonyi ÁMK 
Általános Iskola 

3600 Ózd, Mekcsey István út 205. 
(székhely) 

450 
 

Tétény Úti óvoda 3600 Ózd, Tétény út 1. 70 
Mekcsey Úti Tagóvoda 3600 Ózd, Mekcsey István út 36. 50 
Bánszállási Tagóvoda 3600 Ózd, Bánszállás telep 30. 25 
Sajóvárkonyi ÁMK 
Kultúrház 

3600 Ózd, Mekcsey István út 118. 
 

- 

 
Az intézmény működési területeit az 1. sz. függelék tartalmazza. 

 
7.  Intézmény típusa: többcélú intézmény  - Általános Művelődési Központ 
 
 
8.  Szakágazati azonosító: 852010 
 

Állami feladatként ellátandó alaptevékenység: 
 
Óvoda: 

 - Óvodai nevelés és iskolai életmódra való felkészítés. 80111-5 

 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,  
  a fogyatékosságból eredő hátrány csökkentése. 80112-6 
  Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése-oktatása.∗ 

 
 Iskola: 
 - Általános Iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 1-8 évfolyamon. 80121-4 

 - Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai  
  nevelése, oktatása integráltan  80122-5 

 (testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy 
a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
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rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességgel küzd)∗ 

 
 Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb tevékenységek felsorolása: 
 - Napközi-otthoni, iskolaotthonos és tanulószobai foglalkozás. 80511-3 

 - Iskolai intézményi közétkeztetés. 55232-3 

 - Óvodai intézményi közétkeztetés. 55231-2 

 - Közművelődési tevékenység. 92181-5 

 - Oktatást kiegészítő egyéb tevékenység: 80591-5 
-- Fejlesztő, felzárkóztató oktatás kis létszámú csoportokban. 
-- Integrációs, képesség-kibontakoztató felkészítés. 
-- Diáksport. 
-- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók integrált nevelése, 

oktatása.∗ 
 - Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 75184-5     
   (közhasznú szolgáltatás igénybevétel) 

 - Eseti pénzbeli szociális ellátások (tankönyvsegély, tanulóbérlet stb.)  85334-4 
 
9.  Állami feladatként ellátott alaptevékenysége: alapfokú oktatás 
 
10. Az intézmény nemzeti, etnikai, kisebbségi feladatai: 
       kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven 
 
11.  A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 

Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázat útján Ózd Város Képviselő-testülete 
határozott időre bízza meg a vezetői feladtok ellátásával. Az egyéb munkáltatói jogokat 
Ózd Város Polgármestere gyakorolja. 
Az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője 
gyakorolja. 

 
12.  Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke:  vállalkozást  nem folytat 
 
13. Gazdálkodási jogköre: részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
 
14.  Gazdálkodási jogkörrel összefüggő jogosítványok: 

Az intézmény részben önállóan gazdálkodó, költségvetési szerv, a gazdálkodással 
összefüggő tevékenységet az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága végzi. 
Pénzügyi kötelezettséget az önkormányzat által jóváhagyott költségvetési 
előirányzatokon belül az intézményvezető vállalhat, a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően. 

 
15.  A feladat ellátását szolgáló vagyon:  
 

Ózd Város Önkormányzatának  tulajdonában álló: 
                                                 
∗ A csillaggal jelölt, vastag betűvel szedett részeket a  217/KH/2008. (IX. 9.) sz. határozat módosította. 
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- 4288, 4289/1 és 4290/2 hrsz alatt nyilvántartott 10141 m2 alapterületű ingatlan a rajta 
található oktatási épülettel, tornateremmel, könyvtárral, sport- és egyéb udvarral, 
ebédlővel garázsokkal, műhelyekkel (3600 Ózd, Mekcsey út 205. szám). 

 
- 3563 hrsz alatt nyilvántartott 1335 m2 alapterületű ingatlan a rajta található 

kultúrházzal és udvarral (3600 Ózd, Mekcsey út 118. szám). 
- 4245/2 hrsz alatt nyilvántartott 3563 m2 alapterületű ingatlan a rajta található óvoda 

épülettel és játszó udvarral (3600 Ózd, Tétényi út 1. szám). 
- 3638 hrsz alatt nyilvántartott 909 m2 alapterületű ingatlan a rajta található óvoda 

épülettel és játszó udvarral (3600 Ózd, Mekcsey út 36. szám). 
- 10083 hrsz alatt nyilvántartott 2078 m2 alapterületű ingatlan a rajta található óvoda 

épülettel, szolgálati lakással és játszó udvarral (3600 Ózd, Bánszállás telep 30. szám). 
 

Ingóságok, eszközök felsorolását a 2. sz. függelék tartalmazza. 
 
16. A vagyon feletti rendelkezési jog: 

Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetve 
biztosítékként felhasználni. 
A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó 
szabályairól szóló rendeletek az irányadók. 

 
17.  Jelen Alapító Okirat 2008. szeptember 9. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát 

veszti a 32/KH/2008. (III. 21.) sz. Alapító Okirat. 
 
Ó z d, 2008. szeptember 9.  
 

Benedek Mihály 
   polgármester 

 
 

1. számú függelék 
 
 
A Sajóvárkonyi Általános Művelődési Központ működési területei: 
 

- 3600 Ózd – az alábbi utcák teljes közterületei: 
Álmos vezér utca, Berkenye utca, Botond vezér utca, Buda vezér utca, Csontalma 
utca, Dobó István utca, Dózsa György út, Előd vezér utca, Etele utca, Forrás utca, 
Honvéd utca, Huba vezér utca, Istenmező 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, Tétény vezér utca, Tinódi utca, Várkonyi út, Zsolt 
vezér utca, 
 

- 3604 Bánszállás telep (teljes közterület) 
 
- 3651 Centeri út (teljes közterület) 

Tóth Ede út (teljes közterület) 
Sajó utca (teljes közterület) 
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2. számú függelék 
 

 
KIMUTATÁS 

 
a Sajóvárkonyi Általános Művelődési Központ 
feladatellátásához szükséges vagyontárgyakról 

 
 
Gép, berendezés, felszerelés 
 
Óvoda: 

PSZK segédgép   1 db 
3 medencés mosogató  1 db 
kazán    1 db 

 
 
Iskola: 

Rádiósmagnó LASONIK   1 db 
Színes TV     1 db 
Kosárlabda állvány (tornaterem)  1 pár 
Pianínó      1 db 
Elektronikus írógép    1 db 
Gigant hangdoboz    1 pár 
Mini 8 csatornás keverő   2 db 
Magnó deck     2 db 
Szekrénysor 3,5 részes    1 db 
Ülőgarnitúra (3-2-1 személyes)  1 garn. 
Számítógépasztal    1 db 
Videokamera     2 db 
Hűtőszekrény     2 db 
Égetőkemence     1 db 
Grundig video     3 db 
Körfűrész     1 db 
Sztereo elő és végerősítő   2 db 
Írásvetítő     3 db 
Diavetítő     1 db 
Vezeték nélküli mikrofon   1 db 
CD-lejátszó     1 db 
Szintetizátor     1 db 
Varrógép     1 db 
Ping-pong asztal    1 db 
Sajóvárkonyi Általános Iskola 
építésének tervdokumentációja   1 db 
3 ajtós WC-kabin    2 db 
Fűkasza      1 db 
Térfigyelő monitor 
(4 db fekete-fehér kamerával)   1 db 
Szekrénysor     1 db 
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Demonstrációs V és A mérő váltóáramú 1 db 
Demonstrációs V és A mérő egyenáramú 1 db 
Kézilabda kapu (alumínium)   2 db 
Csontváz     1 db 
Személygépkocsi Opel Vivaro   1 db 
Melegentartó pult    1 db 
Mosogató 3 medencés    1 db 
Laptop      8 db 
Projektor     5 db 
Aktív tábla     5 db 
Digitális fényképezőgép   1 db 
Számítógép              24 db 
Nyomtató     2 db 
Tároló-szekrénysor toló ill. nyitóajtós  1 db 
Szoftver      2 db 
Fax      1 db 
Fénymásoló     1 db 

 
 

-.-.- 
 
Kiss Sándor kéri a szavazást az Újváros Téri Általános Iskola Alapító 
Okiratának elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

218/KH/2008. (IX. 09.) számú Határozat 
 
Tárgy: Az ózdi Újváros Téri Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 

és egységes szerkezetben történő elfogadása  
 
A Képviselő-testület az 1993. évi LXXIX. törvényt módosító 2007. évi 
LXXXVII. törvény 20. § (3), valamint a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendeletet 
módosító 22/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet alapján készült előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület az ózdi Újváros Téri Általános Iskola Alapító Okiratát 
módosítja és felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező  
módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratnak és a módosítással 
kapcsolatos egyéb okiratok aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  
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218/KH/2008. (IX. 09.) számú Határozat melléklete 

 

 

AZ ÚJVÁROS TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  szövege 

 
 

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXX. Tv. 88. § (1) bekezdésében, 
valamint a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. 37. § (5) 
bekezdésében foglaltak alapján Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
218/KH/2008. (IX. 9.)  számú határozatával az Újváros Téri Általános Iskola Alapító 
Okiratát a következők szerint állapítja meg. 
 
 
1. A költségvetési szerv neve: Újváros Téri Általános Iskola 
 OM azonosító 028906 
 
2. Az intézmény székhelye: 3600 Ózd, Újváros tér 1. 
 
3. Alapító szerv neve és címe: Ózd Város Önkormányzata 
  3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
4. Fenntartó neve és címe: Ózd Város Önkormányzata 
  3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
5.  Felügyeleti szerve: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
6.  Intézmény telephelyei (intézményegységei) és felvehető maximális gyermek-tanuló 

létszám, évfolyamok száma: 
Az intézmény 8 általános iskolai évfolyammal működik. 

 
     Intézményegység      Telephely  Felvehető maximális 
   létszám 
 Újváros Téri Általános Iskola 3600 Ózd, Újváros tér 1. 504 fő 
 
 Az intézmény működési területeit  1. számú függelék tartalmazza. 
 
7.  Az intézmény típusa: alapfokú oktatási intézmény 
 
8.  Szakágazati azonosító: 852010 
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Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb tevékenységek felsorolása   szakfeladatonként: 
  

Állami feladatként ellátandó alaptevékenység                             Szakfeladat szám 

 - Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás. 80121-4 

 - Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai  
  nevelése, oktatása integráltan 80122-5 

 (testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy 
a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességgel küzd)∗ 

 
Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb tevékenységek felsorolása 

 - Napköziotthoni (iskolaotthonos) és tanulószobai foglalkozás 80511-3 

 - Iskolai intézményi étkeztetés 55232-3 

 - Oktatást kiegészítő egyéb tevékenység 80591-5 
-- fejlesztő felzárkóztatás kislétszámú csoportokban 
-- emelt szintű testnevelés oktatás 1-4 évfolyamon  
-- integrációs képesség kibontakoztató tevékenység 
-- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése, oktatása∗ 

 - Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 75 184-5     
    (közhasznú szolgáltatás igénybevétel) 

 - Eseti pénzbeli szociális ellátások (tankönyvsegély, tanulóbérlet stb.)  85 334-4 

 
9.  Állami feladatként ellátott alaptevékenysége:   alapfokú oktatás  
 
10.  Az intézmény nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: --- 
  
11.  Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 

Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázat útján Ózd Város Képviselő-testülete 
határozott időre bízza meg a vezetői feladtok ellátásával. Az egyéb munkáltatói jogokat 
Ózd Város Polgármestere gyakorolja. 
Az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője 
gyakorolja. 

 
12.  Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke:  vállalkozást nem folytat. 
 
13.  Gazdálkodási jogköre: részben önállóan gazdálkodó, költségvetési szerv.  
 
 
 
 

                                                 
∗ A csillaggal jelölt, vastag betűvel szedett részeket a  218/KH/2008. (IX. 9.) sz. határozat módosította. 
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14.  Gazdálkodási jogkörrel összefüggő jogosítványok:  

Az intézmény részben önállóan gazdálkodó, költségvetési szerv, a gazdálkodással 
összefüggő tevékenységet az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága végzi. 
Pénzügyi kötelezettséget az önkormányzat által jóváhagyott költségvetési 
előirányzatokon belül az intézményvezető vállalhat, a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően. 

 
15. A feladat ellátását szolgáló vagyon:  

Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában álló 8414/56 hrsz alatt nyilvántartott, 
12983 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található oktatási épülettel, tornateremmel és 
berendezésekkel, a hozzá tartozó sport- és játszó udvarral (3600 Ózd, Újváros tér 1. 
szám). 

 
        Az ingóságok, eszközök felsorolását a 2. számú függelék tartalmazza. 
 
16.  A vagyon feletti rendelkezési jog 

Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetve 
biztosítékként felhasználni. 
A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó 
szabályairól szóló rendeletek az irányadók. 

 
17.  Jelen Alapító Okirat 2008. szeptember 9. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát 

veszti a    31/KH/2008. (III. 21.) sz. Alapító Okirat. 
 
 
Ó z d, 2008. szeptember 9.  
                                        

    
 Benedek Mihály 

 polgármester 
 
 

1. számú függelék 
 
 

Az Újváros Téri Általános Iskola működési területei 
 
 

Székhely: 1.Telephely (székhely) Újváros Téri Általános Iskola (3600 Ózd, Újváros tér 1.) 
 
 
Felvételi körzet: 3600 Ózd, BIBÓ ISTVÁN UTCA (teljes közterület), 3600 Ózd, BOLYKI 
FŐÚT (részletes, páratlan 39-), 3600 Ózd, HALÁSZ UTCA (teljes közterület), 3600 Ózd, 
SZENT ISTVÁN UTCA (részletes, páratlan 1-11, páros 2-36), 3600 Ózd, ÚJVÁROS TÉR 
(teljes közterület), 3625 Ózd, BOLYKI FŐÚT (páratlan oldal) 
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2. számú függelék 
 

K I M U T A T Á S 
 

Újváros Téri Általános Iskola 
 Ingóságok, eszközök  

 
ISKOLA 

 
A./ Gépek, berendezések, felszerelések, számítástechnikai eszközök: 

 Számítógép               20 db 
 Nyomtató      5 db 
 Másológép      1 db 
 Hangosfilm vetítő     1 db 
 Epidiaszkóp      1 db 
 Keverő       2 db 
 Lemezmeghajtó     1 db 
 Erősítő       1 db 
 TV készülék, színes     4 db 
 Ugródomb      1 db 
 Természettudományi előadói asztal   1 db 
 Pianínó      2 db 
 Kosárlabda állvány     1 pár 
 Ülőgarnitúra      1 db 
 Cselgáncs szőnyegre takaró    1 db 
 Filc talajszőnyeg     1 db 
 Videó magnó      3 db 
 Írógép       1 db 
 Fényképezőgép     1 db 
 Tornagerenda      2 db 
 Dobbantó      3 db 
 Spieth korlát karfa     2 db 
 CD-író       1 db 
 Telefax      1 db 

Server-gép      1 db 
Szkenner      1 db 
Digitális fényképezőgép    1 db 
HI-FI torony      1 db 
Magnó deck      1 db 
Írásvetítő      1 db 
Fűnyírógép      1 db 
Notebook      1 db 
Projector      1 db 
Video kamera      1 db 

 Telefon központ     1 db 
 Tornaszőnyeg      2 db 
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B./ Szellemi termékek: 

 Windows ’98      1 db 
 Órarend készítő prg.     1 db 

Suli-Net pályázat szoftverei             64 db 
Teacher-Net program     1 db 
 

NAPKÖZI 
 
A./ Gépek, berendezések, felszerelések: 

 Univerzális konyhagép    2 db 
 Villanysütő      1 db 
 Hűtőszekrény      5 db 
 Tolósúlyos mérleg     2 db 
 Belker mérleg      1 db 
 Hústőke + alj      1 db 
 Hűtőláda      2 db 
 Góliát mosogató rm     2 db 
 Gázüst       2 db 
 Gázzsámoly      3 db 
 Takarítógép      1 db 
 Burgonyakoptató     1 db 
 Melegentartó pult     1 db 
 Tányércsöpögtető kocsi    1 db 
 Elektromos asztali olajsütő    1 db 
  
B./ Szellemi termékek: 

 Menza program     1 db 
 Élelmezési és gazdálkodási program   1 db 
  

-.-.- 
 
Kiss Sándor a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának elfogadásáról kéri 
a szavazást. 
 
A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 

219/KH/2008. (IX. 09.) számú Határozat 
 
Tárgy: Az ózdi Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása és 

egységes szerkezetben történő elfogadása  
 

A Képviselő-testület az 1993. évi LXXIX. törvényt módosító 2007. évi 
LXXXVII. törvény 20. § (3), valamint a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendeletet 
módosító 22/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet alapján készült előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
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A Képviselő-testület az ózdi Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratát 
módosítja és felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező  
módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratnak és a módosítással 
kapcsolatos egyéb okiratok aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  
 

219/KH/2008. (IX. 09.) számú Határozat melléklete 
 

 
A VASVÁR ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 
 módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 
 

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (1) 
bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. 37. 
§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
219/KH/2008. (IX. 9.) sz. határozatával a Vasvár Úti Általános Iskola  Alapító Okiratát a 
következők szerint állapítja meg. 
 
 
1.  A költségvetési szerv neve:  Vasvár Úti Általános Iskola  
     OM azonosítója:  028907 
 
2.  Az intézmény székhelye:  3600 Ózd, Vasvár út 37. 
 
3.  Alapító neve és címe:        Ózd Város Önkormányzata 
  3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
4.   Fenntartó neve és címe: Ózd Város Önkormányzata 
  3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
5.   Felügyeleti szerve: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
6.  Intézmény telephelyei (intézményegységei) és felvehető maximális gyermek-tanuló 

létszám, évfolyamok száma: 
Az intézmény 8 általános iskolai évfolyammal működik. 

 
 Intézményegység Telephely Felvehető maximális 
     létszám 
 Vasvár Úti Általános Iskola   3600 Ózd, Vasvár út 37.   732 fő 
 

Az intézmény működési területeit az 1. sz. függelék tartalmazza. 
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7.  Intézmény típusa:  általános iskola 
 
8.  Szakágazati azonosító:  852010  
 

Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb tevékenységek felsorolása szakfeladatonként: 
 
 Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége                                 Szakfeladatok száma 

 - Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 1-8. évfolyamon 80121-4 

 - Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai  
  nevelése, oktatása integráltan  80122-5 

 (testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy 
a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességgel küzd)∗ 

 
 Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb tevékenységek felsorolása 
 - Napköziotthoni (iskolaotthonos) és tanulószobai foglalkozás 80511-3 

 - Iskolai intézményi étkeztetés 55232-3 

 - Oktatást kiegészítő egyéb tevékenység 80591-5 
-- önköltséges tanórán kívüli foglalkozást, tehetséggondozó foglalkozást szervezhet 
-- integrációs képesség kibontakoztató tevékenység 
-- emelt szintű idegennyelv és testnevelés  oktatás    
-- fejlesztő felzárkóztatás kislétszámú csoportokban 
-- differenciált képességfejlesztés (tehetséggondozó – felzárkóztató) 
-- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése, oktatása∗ 
-- diáksport 

 - Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 75184-5     
   (közhasznú szolgáltatás igénybevétel) 

 - Eseti pénzbeli szociális ellátások (tankönyvsegély, tanulóbérlet stb.)  85334-4 
 
9.  Állami feladatként ellátott alaptevékenysége: alapfokú oktatás 
 
10. Az intézmény etnikai, kisebbségi feladatai: - 
 
11. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 

Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázat útján Ózd Város Képviselő-testülete 
határozott időre bízza meg a vezetői feladtok ellátásával. Az egyéb munkáltatói jogokat 
Ózd Város Polgármestere gyakorolja. 
Az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője 
gyakorolja. 

      

                                                 
∗ A csillaggal jelölt, vastag betűvel szedett részeket a 219/KH/2008. (IX. 9.) sz. határozat módosította. 
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12.  Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke:  vállalkozást nem folytat 
 
13. Gazdálkodási jogköre: részben önállóan gazdálkodó, költségvetési szerv. 
 
14.  Gazdálkodási jogkörrel összefüggő jogosítványok:  

Az intézmény részben önállóan gazdálkodó, költségvetési szerv, a gazdálkodással 
összefüggő tevékenységet az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága végzi. 
Pénzügyi kötelezettséget az önkormányzat által jóváhagyott költségvetési 
előirányzatokon belül az intézményvezető vállalhat, a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően. 

 
15.  A feladat ellátását szolgáló vagyon:   
  Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában álló 7714/5 hrsz alatt nyilvántartott, 1545 

m2 alapterületű ingatlan, a rajta található oktatási épülettel, tornateremmel, sport- és 
egyéb udvarral (3600 Ózd, Vasvár út 37. szám). 

 
Az ingóságok, eszközök felsorolását a 2. sz. függelék tartalmazza. 

 
16.  A vagyon feletti rendelkezési jog 

Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetve 
biztosítékként felhasználni. 
A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó 
szabályairól szóló rendeletek az irányadók. 

 
17.  Jelen Alapító Okirat 2008. szeptember 9. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát 

veszti a 30/KH/2008. (III. 21.) sz. Alapító Okirat. 
 
Ó z d, 2008. szeptember 9.  
 
                                                               Benedek Mihály 
                                                                                                     polgármester 
 
 

1. számú függelék 
 
 

Vasvár Úti Általános Iskola felvételi körzete 
 

 

Intézmény OM azonosító:  028907 

Intézménynév:   Vasvár Úti Általános Iskola 

 

Telephelyek: 

Székhely: 1. Telephely (székhely) Vasvár Úti Általános Iskola (3600 Ózd, Vasvár u. 37.) 

Felvételi körzet: Ózd 3600 BETHLEN GÁBOR UTCA (teljes közterület), 3600 BOCSKAI 

ISTVÁN UTCA (teljes közterület), 3600 CIPÓ UTCA (teljes közterület), 3600 CSÁKÁNY 
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UTCA (teljes közterület), 3600 CSOKONAI UTCA (teljes közterület), 3600  ÉPÍTŐK ÚTJA 

(teljes közterület), 3600 FÜREDI UTCA (teljes közterület), 3600 GYÚJTÓ TÉR (teljes 

közterület), 3600 HAJNÓCZY JÓZSEF UTCA (teljes közterület),  3600 IPARVASÚT 

UTCA (teljes közterület), 3600 KATONA JÓZSEF ÚT (teljes közterület), 3600 KOLOZSI 

ISTVÁN UTCA (teljes közterület), 3600 KOSZTOLÁNYI DEZSŐ UTCA (teljes közterület), 

3600 LOMB UTCA (teljes közterület), 3600 MARTINOVICS IGNÁC ÚT (teljes közterület), 

3600 MEGGYES UTCA (teljes közterület), 3600 MIKES KELEMEN ÚT (teljes közterület), 

3600 NEMZETŐR UTCA (teljes közterület), 3600 RADNÓTI MIKLÓS UTCA (teljes 

közterület), 3600 TEMETŐ UTCA (teljes közterület), 3600 VÁR UTCA (teljes közterület), 

3600 VÁROSHÁZ TÉR (teljes közterület), 3600 VAS KÖZ (teljes közterület), 3600 

VASVÁR ÚT (teljes közterület), 3600 VASVÁRI PÁL UTCA (teljes közterület)  

 
2. sz. függelék 

 
 

K I M U T A T Á S 
 

a Vasvár Úti Általános Iskola feladatellátásához szükséges 
v a g y o n t á r g y a k r ó l 

 
I s k o l a : 
 
1 db Projektor 
1 db Sharp 5320 fénymásológép 
1 db Canon 6317 fénymásológép 
3 db Smid számítógép 
3 db Pentium IV. számítógép 
8 db 486-os számítógép (Sulinett) 
1 db Sulinett Szerver számítógép 
1 db Windows szervercsomag 
1 db PC számítógép 
2 db Pentium IV. számítógép 
1 db Notebok (ACER) 
1 db Elektrovaria 
1 db Twintec 345 automata súrológép 
8 db Kerámia felületű tábla 
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K o n y h a : 
1 db Pentium IV. számítógép 
1 db Gázüst 
1 db Hűtőgép 
1 db Gázüst (felújított) 
1 db Olajsütő (30 literes) 
1 db Rm. Gázzsámoly 
1 db Burgonyakoptató (10 kg) 
2 db Elektromos sütő 3 R 
1 db Rm. Mosogató 
1 db dagasztógép 
2 db hűtőszekrény 
1 db állvány /4 polcos/ 
1 db 280 literes gázfőzőüst 
1 db gáztűzhely (felújított) 
1 db passzírozó, szeletelő segédgép 
 
 

11.) napirend 
 

Javaslat az Ózdi Művelődési Intézmények alapító okiratának módosítására 
 
Kovács Béla ismerteti, a Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta. Az anyag tartalmazza a módosítás okát, mivel az Alapító 
Okiratban nem szerepel a „75184-5 város és községgazdálkodási szolgáltatási 
szakfeladat”. Hozzáteszi, a függelékben azonban még mindig szerepel a 
Bánszállás telep 19. sz. alatti intézmény. Ezt ki kellene húzni belőle. 
 
Nagybalyi Géza: az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Kiss Sándor mivel több hozzászólás nincs, kéri a szavazást a határozati javaslat 
elfogadásáról, az elhangzott módosítással együtt. 
 
A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

220/KH/2008.(IX.09.) számú Határozat 
 
Tárgy: Az Ózdi Művelődési Intézmények alapító okiratának módosítása 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és a tárgyban az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület az Ózdi Művelődési Intézmények alapító okiratát 
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módosítja és felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező és 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, valamint a módosítással kapcsolatos 
egyéb okiratok aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
220/KH/2008.(IX.09.) számú Határozat melléklete 

 
 

ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

 módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  szövege 

 
Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 88 § (1) 
bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. 37. 
§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
220/2008. (IX. 09.) sz. határozatával az Ózdi Művelődési Intézmények Alapító Okiratának 
tartalmát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
1. A költségvetési szerv neve:  Ózdi Művelődési Intézmények  
 Rövidített elnevezése:  ÓMI 
 
2. Az intézmény székhelye:  3600 Ózd, Gyár út 4. 
 
3. Alapító neve és címe:   Ózd Város Önkormányzata  
      3600 Ózd, Városház tér 1. 

Alapításának ideje:   2007. július 1.  
 
4. Fenntartó neve és címe:  Ózd Város Önkormányzata  
      3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
5. Felügyeleti szerve:   Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
6. Az intézmény telephelyei, intézményegységei:  
 

Ózdi Művelődési Intézmények Városi Művelődési Központ 
Rövidített elnevezése: ÓMI Városi Művelődési Központ 
Székhely: 3600 Ózd, Gyár út 4. 
 
Ózdi Művelődési Intézmények Városi Könyvtár 
Rövidített elnevezése: ÓMI Városi Könyvtár 
Székhely: 3600 Ózd, Gyár út 4. 
Telephely: 3600 Ózd, Petőfi tér 1. 
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Ózdi Művelődési Intézmények Városi Múzeum 
Rövidített elnevezése: ÓMI Városi Múzeum 
Székhely: 3600 Ózd, Gyár út 4. 
Telephely: 3600 Ózd, Gyár út 10. 
 

Az intézmény működési területe: Ózd város közigazgatási területe és az ózdi kistérség 
 
7. Állami feladatként ellátott alaptevékenysége:  

Közművelődési és közgyűjteményi intézmény 
 
8. Szakágazati azonosító: 932900 

Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb tevékenységek felsorolása szakfeladatonként:  
75184-5 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 
92321-5 Múzeumi tevékenység 
92311-6 Nemzeti könyvtári és szakkönyvtári tevékenység 
82312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység 
92181-5 Művelődési központok, házak tevékenysége 
92192-5 Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység 
93092-1 Családi ünnepek szervezése 

 
9. Intézmény típusa: Többcélú intézmény 
 
10. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:  

Az intézmény egyszemélyes felelős igazgató vezeti, akit Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján nevezi ki. 
Az igazgató magasabb vezető beosztású közalkalmazott, tekintetében a munkáltatói 
jogkört Ózd Város Önkormányzatának Polgármestere gyakorolja. 
A tagintézmények vezetőit az igazgató nyilvános pályázat útján nevezi ki, tekintetében 
a munkáltatói jogkört az igazgató gyakorolja.  

 
11. Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke:  

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat 
 
12. Az intézmény alaptevékenységei: 
 

VÁROSI MÚZEUM 
 

92321-5 A város történetével és iparával kapcsolatos muzeális értékű tárgyi és  
dokumentációs anyag felkutatása, begyűjtése, megvásárlása, őrzése, 
védelme és közreadása. 
A muzeális anyag rendszerezése, tudományos, közművelődési és 
gazdasági érdekeknek megfelelő nyilvántartása, feldolgozása, 
bemutatása, a tudományos eredmények közzététele. 

 
VÁROSI KÖNYVTÁR 

92311-6  Nemzeti könyvtári és szakkönyvtári tevékenység 
92312-7  Közművelődési könyvtári tevékenység  
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Alaptevékenysége: nyilvános könyvtár feladatkörében (1997. évi CXL. tv. 55.§) 

 gyűjteményét az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi kultúra, valamint a 
tudományos kutatás szempontjából jelentős dokumentumokkal folyamatosan 
fejleszti, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja a dokumentumok 
kölcsönzése, helyben való használatának biztosítása, másolatszolgáltatás és 
könyvtárközi kölcsönzés útján, 

 elektronikus katalógusában feldolgozott állományát honlapján mindenki 
számára elérhetővé teszi, 

 tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 
szolgáltatásairól, 

 biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak igénybevételét, 
 az Országos Dokumetum-ellátási Rendszer igénybevételével részt vesz a 

könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
 közhasznú és speciális szolgáltatásokat nyújt, 

(1997. évi CXL. tv. 65. § (2) b, pontja) 
 biztosítja a hátrányos helyzetű rétegek ellátását, 
 helyismereti információkat gyűjt, feldolgoz és szolgáltat, 
 dokumentum- és információszolgáltatással támogatja a tudományos 

kutatómunkát, tudományos jellegű szakmai és helyismereti kutatásokat végez, 
könyv- és folyóiratállományának egy részét szabadpolcon helyezi el (1997. évi 
CXL. tv. 65. § (2) d, pontja), 

 biztosítja a 14 év alatti gyermekek könyvtári ellátását, 
 fejleszti a szakrészlegek, különgyűjtemények dokumentumállományát, 
 együttműködik a közoktatási rendszeren belüli és azon kívüli oktatási 

intézményekkel, 
 a könyvtár saját eszközeivel elősegíti a város, a kistérség alkotóinak, 

alkotásainak megismertetését, 
 részt vesz a város, a kistérség kulturális életében kiállítások, könyvbemutatók, 

továbbá a könyvtár tevékenységeihez kapcsolódó tudományos, kulturális 
rendezvények szervezésével és lebonyolításával, 

 elektronikus információs szolgáltatást biztosít, 
 felhasználó képzések szervezésével segíti az új információs technológiák 

elsajátítását. 
 

A kistérségre vonatkozóan, mint Szolgáltató Könyvtár 

 a kistelepülések könyvtári szolgáltató helyeire dokumentumokat szerzeményez, 
feldolgoz és eljuttat, 

 rendezvényekkel támogatja a kitelepülések közösségi életét, különös tekintettel 
a gyermekekre, 

 biztosítja a könyvtáros szakembereknek a továbbképzés lehetőségét, segíti 
kistelepülési mentorként való működésüket, 

 könyvtárközi kölcsönzést végez eredetiben, másolatban és elektronikus úton, 
 szakmai tanácsadást biztosít a kistérségben lévő önkormányzatok és a 

könyvtári egységek részére, 
 információt szolgáltat a pályázatokról, az érvényes és új jogszabályokról, az 

országos, regionális, megyei szintű szakmai kezdeményezésekről, 
 segítséget nyújt a kistérség másik két városi könyvtárának a közös rendszerben 

működtetett könyvtári szoftver alkalmazásához, 
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 a E-könyvtári rendszer kiépítésével állományának adatait hozzáférhetővé teszi, 
és ebben a rendszerben dolgozza fel az általa ellátott szolgáltató helyek 
állományát, 

 közreműködik könyvtárrendezésben, állományellenőrzésben, selejtezésben, 
 vizsgálatokat, felméréseket, elemzéseket készít,  
 minőségfejlesztési tréningeket szervez a minőségbiztosítás megvalósulása 

érdekében az Ózdi kistérség könyvtári rendszere egészére vonatkoztatva. 
 

KÖZMŰVELŐDÉS ALAPTEVÉKENYSÉGI KÖRE: 
92181-5  Művelődési központok, házak tevékenysége. 
92192-5  Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység 
93092-1  Családi ünnepek szervezése  

 
Kiadói tevékenység 

- reklám, propaganda anyagok 
Időszaki kiadvány kiadása 
Egyéb nyomdai tevékenység 
Egyéb sokszorosítás 
Adatbanki tevékenység 

- információszolgáltatás 
- információforgalmazás 

Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
- kulturális kutatás 

Üzletviteli tanácsadás 
- települési önkormányzatok, közművelődési intézmények, civil szervezetek 
- témamenedzselés, programkoordinálás 
- kulturális kutatás 

Fénykép-előhívás, - kidolgozás 
Fénymásolás 
Kiállítás, vásár, kongresszus-szervezés 

- tudományos rendezvények lebonyolítása 
Felnőtt- egyéb oktatás 

- Szakképesítést adó képzés 
- Egyéb képzés 
- Egyéb máshová nem sorolt felnőtt oktatás 

Máshová nem sorolt egyéb közösségi tevékenység. 
Máshová nem sorolt, tagsági viszonyon alapuló szervezetek közösségi, társadalmi 
tevékenysége 

- közösségi ügyek támogatása, közösségi és oktatási intézmények támogatása, 
speciális csoportok védelme 

- egyesületek, szervezetek, klubok, művészeti csoportok, hobbi körök 
tevékenysége 

Előadóművészeti tevékenység 
- előadó-művészet 
- művészeti alkotótevékenység 

Művészeti kiegészítő tevékenység 
Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás 

- táncoktatás, táncrendezvény szolgáltatás 
- vegyes, egyéb szórakoztatás 
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Hírügynökségi szolgáltatás 
- hírek, képek, beszámolók szolgáltatása a hírközlő szerveknek, 

hírszolgálatnak, újságok, folyóiratok, rádiók, tv-k és más 
tömegkommunikációs eszközök szerkesztőségének 

Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység 
Múzeumi szolgáltatás 

- képző, ipar, fotó, népművészeti és egyéb művészeti kiállítások 
Sportszolgáltatás 

- szabadidős sport aktív gyakorlásának biztosítása, a lakosság testedzése, 
kondicionálása, 

- aktív részvétel melletti tanfolyami rendszerű oktatás 
Egyéb szabadidős tevékenység 
Máshová nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység 

- szórakoztatási célú vásár, kiállítás 
 

AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYÉGET KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGE 
Az intézmény az alaptevékenységéhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységet folytathat, 
szabad kapacitása kihasználása, a használatba adott önkormányzati vagyon 
hasznosítása érdekében. 
A többletbevételt az alaptevékenység szakmai színvonalának javítására használhatja 
fel, a kiegészítő tevékenység az alaptevékenység elvégzését nem veszélyeztetheti. 

   Egyéb szálláshelyi szolgáltatás  
  Étkezőhelyi vendéglátás 
  Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem 

– a könyv  
– az újság, folyóirat, periodikus kiadvány kiskereskedelme, 

  Taxis személyszállítás 
– a személygépjármű vezetővel együtt történő bérbeadása, 
– az egyéb saját tulajdonú személygépjármű bérbeadása vezetővel együtt. 

    Utazásszervezés 
    Távközlés 

- távbeszélő-, távíró- és telexszolgáltatás, 
- hálózat kezelése, 
- internet-hozzáférés biztosítása. 

    Saját ingatlan hasznosítása 
    Irodagép kölcsönzés 
    Máshová nem sorolt egyéb gép kölcsönzése 
    Fogyasztási cikk kölcsönzés        

-  szórakozás, szabadidő cikk kölcsönzés 
    Hardver-szaktanácsadás 
    Szoftverkészítés, - szaktanácsadás 
    Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás 
    Adatfeldolgozás 
    Egyéb hirdetési szolgáltatás 

-  hirdetési reklámfelület biztosítása 
   Máshová nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás 
    Video filmfelvétel készítés 
    Film-, videoterjesztés 
   Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás 
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13. Gazdálkodási jogköre: 
Az intézmény önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 
szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 

 
14. Gazdálkodási jogkörrel összefüggő jogosítványok: 

Az intézmény alaptevékenységét az Ózd város Önkormányzat képviselő-testülete által 
 jóváhagyott költségvetésből látja el. A támogatás konkrét összegét a képviselő-testület 
 mindenkori költségvetési rendeletében állapítja meg.  

 
15. A feladat ellátását szolgáló vagyon: ingatlanok, ingóságok, eszközök, amelyeket az 1. 

sz. függelék tartalmaz. 
 
16. A vagyon feletti rendelkezési jog  

Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítók 
vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályairól szóló rendeletek az irányadók. 

 
17. Jelen Alapító Okirat 2008. szeptember 10. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg 

hatályát veszti a 45/KH/2008. (III. 21.) sz. határozattal elfogadott Alapító Okirat. 
 
Ó z d, 2008. szeptember 9. 
 
                                                                                             Benedek Mihály 
                                                                                                polgármester 
 

1. SZÁMÚ FÜGGELÉK 
 
FELADATELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ VAGYON: 
 

Az Ózd város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1.) tulajdonában álló az ózdi   
 
5266 hrsz-u – 3600 Ózd, Gyár út 4. szám alatti  
(Városi Művelődési Központ, 2403 m2),  
 
5190/3 hrsz-u – 3600 Ózd, Gyár út 2. szám alatti,  
(Városi Múzeum, összesen 4002 m2),  

 
5378 hrsz-u – 3600 Ózd, Petőfi tér 1. szám alatti,  
(Városi Könyvtár, 1550 m2) 

 
12008 hrsz-u – 3621 Ózd-Susa, Susai út 36. szám alatti,  

 
14324 hrsz-u – 3621 Ózd - Uraj, Uraji út 50. szám alatti,  

 
13084 hrsz-u – 3651 Ózd-Center, Centeri út 9. szám alatti  
 

ingatlanok. 
 
Az intézmény leltárában szereplő ingó és egyéb vagyon. 
 

-.-.- 
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Strohmayer László képviselő úr megérkezett az ülésre. 
 

-.-.- 
 
 

12.) napirend 
 
Javaslat az Ózdi Művelődési Intézményeknél behajthatatlan követelés 
nyilvántartásból való törlésére 
 
Kovács Béla: a Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést megvitatta és 
egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek, járuljon hozzá a követelés 
nyilvántartásból való törléséhez, egyben felhívta a művelődési intézmények 
figyelmét, hogy óvatosan bánjanak a szerződéskötésekkel. 
 
Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásához. 
 
A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

221/KH/2008. (IX.09.) számú Határozat 
 

Tárgy: Az Ózdi Művelődési Intézményeknél behajthatatlan követelés 
nyilvántartásból való törlése 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2008. (II.20.) számú 
költségvetési rendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltak szerint készült 
előterjesztést megtárgyalta és a tárgyban az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület az Ózdi Művelődési Intézményeknél megjelenő 90.982 
forint összegű behajthatatlan követelésnek a nyilvántartásból való törlését 
engedélyezi, mivel az összeg megfizetésére kötelezett Beszterczey Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény jogutód nélkül megszűnt. 
 
Felelős: PH Oktatási, Művelődési és Sport Osztály vezetője 
  PH Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: azonnal 

13.) napirend 
 
Javaslat az Ózd, Nyírfa út 5/1. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására 
 
Erdősi János ismerteti, a szóban forgó lakás egy 2 szobás 56 m2 alapterületű, 
komfortos önkormányzati bérlakás. Kolenicska Ferenc kívánja bérbe venni, aki 
a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat tagja és vállalja az óvadék, valamint a 
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licitlakbér megfizetését. A becsatolt mellékletek alapján megfelelő 
jövedelemmel rendelkeznek ahhoz, hogy a lakást megkapják. A 
Gazdaságfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag 
támogatja a bérbeadást, tehát az A.) változat elfogadását javasolja.  
 
Kiss Sándor kéri a szavazást az A.) változat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
 

222/KH/2008. (IX.09.) számú Határozat 
 
Tárgy: Az Ózd, Nyírfa út 5/1. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadása 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület az Ózd, Nyírfa út 5/1. szám alatti 2 szobás, 56 m2 
alapterületű, komfortos komfortfokozatú önkormányzati bérlakást Kolencsika 
Ferenc László Ózd, Páfrány út 4/1. szám alatti lakos részére – egyedi elbírálás 
alapján – 2013. szeptember 30. napjáig biztosítja. Nevezett köteles az óvadékot, 
a licitlakbért és a fenntartási költségeket megfizetni. 
 
A Képviselő-testület felkéri az ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetőjét, hogy a lakásra 
vonatkozó bérleti szerződést a határozatnak megfelelően kösse meg. 
 
Felelős: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
Határidő: 2008. szeptember 19. 
 

13/A.) napirend 
 
Javaslat az Ózd, Iparvasút út 20. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására 
 
Erdősi János: a Gazdaságfejlesztési Bizottság megtárgyalta a javaslatot. Mivel 
az Iparvasút út a városközpont része és a városrendezési tervekben nem 
lakáscélú területnek minősül, ezért a Bizottság ezt az 1 szobás, 36 m2 
alapterületű lakást az épület bontásáig, de legfeljebb 2013. szeptember 30-ig 
javasolja Fertő Edinának bérbeadni, aki most jelenleg az épület szomszédjában 
lakik, a saját ingatlanát rendben tartja és vállalja a szükséges összegek 
kifizetését. Ezek alapján a Bizottság egyhangúlag az A.) változat elfogadását 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
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Kiss Sándor kéri a szavazást az A.) változat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
  

223/KH/2008. (IX.09.) számú Határozat 
 
Tárgy: Az Ózd, Iparvasút út 20. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadása 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület az Ózd, Iparvasút út 20. szám alatti 1 szobás, 36 m2-es 
alapterületű, komfortos komfortfokozatú önkormányzati bérlakást Fertő Edina 
Ózd, Iparvasút út 18. szám alatti lakos részére – egyedi elbírálás lapján – az 
épület bontásáig, legfeljebb 2013. szeptember 30. napjáig biztosítja. Nevezett 
köteles az óvadékot, a licitlakbért és a fenntartási költséget megfizetni. 
 
A Képviselő-testület felkéri az ÓZDSZOLG KHT ügyvezetőjét, hogy a lakásra 
vonatkozó bérleti szerződést a határozatnak megfelelően kösse meg. 
 
Felelős: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 
Határidő: 2008. szeptember 19. 
 

14.) napirend 
 
Javaslat az Önkormányzat tulajdonába kerülő 4305 hrsz-ú ingatlan 
forgalomképesség szerinti minősítésére és az ingatlan kezelőjének kijelölésére 
 
Boda István ismerteti, hogy a Gazdaságfejlesztésti, a Városfejlesztési és 
–üzemeltetési, valamint a Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben döntött a 
szóban forgó Mekcsey út 183. számú ingatlan megvásárlásáról és egyhangúlag 
javasolja az ingatlan kezelőjének az ÓZDSZOLG Kht-t kijelölni.  
 
Kiss Sándor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozza: 
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224/KH/2008. (IX.09.) számú Határozat 
 

Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonába kerülő 4305 hrsz-ú ingatlan 
forgalomképesség szerint minősítése és az ingatlan kezelőjének 
kijelölése 

 
1.) Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb 

szabályairól szóló 25/1993. (XII.23.) sz. rendelet 9. § (3) bekezdése 
értelmében a 154/GFB-VÜB-PB/2008. (IX.03.) sz. határozat alapján az 
adásvételi szerződést követően az Önkormányzat tulajdonába kerülő ózdi 
belterületi 4305 hrsz-ú, természetben Ózd, Mekcsey u. 183. sz. alatti 
ingatlant forgalomképes önkormányzati bérlakássá nyilvánítja.  

 
2.) A Képviselő-testület a Vagyonrendelet 7. § (1) bekezdése értelmében az 1.) 

pontban megjelölt, az Önkormányzat tulajdonába kerülő ingatlan 
kezelőjének – az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások kezelőjét – az 
ÓZDSZOLG Kht-t jelöli ki.  
 
Felelős:  az ingatlan nyilvántartásba vételéért: 

PH. Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
bérlakásként történő hasznosításáért: ÓZDSZOLG Kht. ügyvezetője 

Határidő: értelemszerűen 
 
 

15.) napirend 
 
2008. I. félév – Tájékoztató az ÓVCKÖ munkájáról, feladatairól, pénzügyi 
helyzetéről 
 
Berki Lajos megjegyzi, lehetett volna bővebb tájékoztatót is készíteni, de arra 
törekedett, hogy a jelenlegi helyzetet ecsetelje. 2008. június 10-től Ózd városban 
a közmunkaprogram leállt, így nincs a roma lakosság körében érdemi 
foglalkoztatás. Ez elég nagy problémát jelent, hiszen a foglalkoztatás területén 
ebben látja a legnagyobb kiutat. Ha nem történik semmilyen változás, akkor 
elszaporodnak a bűncselekmények, mint például a falopás. Ez ügyben kérné is a 
Rendőrséget, hogy ne a kis kocsit húzó roma emberekkel foglalkozzanak, hanem 
azokat igazoltassák, akik teherautóval több m3 fát visznek eladásra. Az 
oktatással kapcsolatban megköszöni Malinkó János volt ügyosztályvezetőnek az 
évtizedes együttműködést és kéri Osztályvezető Asszonyt, hogy a jövőben ő is 
segítse a Kisebbségi Önkormányzat munkáját ezen a területen. Többször 
megkeresték az Erdőbirtokosságot, hogy valamilyen takarítási munkát adjanak 
már a roma lakosságnak, amivel a téli tüzelőt is beszerezhetnék. Sajnos nem 
tudtak semmilyen munkát felajánlani. A Kisebbségi Önkormányzat jövőbeni 
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feladatai között olyan programok szerepelnek, amelyek a települési 
önkormányzat hosszú távú programjában is benne vannak, valamint az 
antiszegregációs program, ami 2013-ig meghatározza a Cigány Kissebségi 
Önkormányzat munkáját.  
 
Nagybalyi Géza: a tájékoztatót az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság áttekintette 
és javasolja a Képviselő-testületnek tudomásul venni. 
 
Riz Gábor örömmel olvasta a beszámolót, amelyben sok olyan törekvés van, 
amivel a Cigány Kisebbségi Önkormányzat segíteni próbál a rászoruló 
embereken. Megjegyzi, a monoki mintáról többször hallhattak a médiában. 
Kérdése, az ehhez történő csatlakozás gondolatával foglalkozott-e az 
Önkormányzat? 
 
Kiss Sándor válaszában kifejti, az egyik testületi ülésen tájékoztatta 
Polgármester úr a Képviselő-testületet, hogy az Ózdi Kistérség is csatlakozott 
ehhez az indítványhoz, azonban a monoki példa egyedi és nem biztos, hogy jó 
lenne csatlakozni hozzá, azonban a szerencsi kezdeményezésnek a mintájára 
készült az Ózd Kistérség Többcélú Társulása által egy nyilatkozat, amelyhez 
Ózd városa is csatlakozott.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 
 

16.) napirend 
 
Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és 
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 
 
Nagybalyi Géza: az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság megtárgyalta a 
tájékoztatót és javasolja a Képviselő-testületnek tudomásul venni.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 
 

17.) napirend 
 
Tájékoztató a 2008. június 27. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 
 

-.-.- 
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Kiss Sándor mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el megköszöni az 
elvégzett munkát és az ülést bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 

       dr. Almási Csaba     Benedek Mihály  
 jegyzői feladatok ellátásával      polgármester 
    megbízott osztályvezető 
 


