Jegyzőkönyv
Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-án a
Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről
Jelen vannak:
Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István, Csutor László, Fazekas Zoltán, Galanics
Ferenc, Kisgergely András, Dr. Kósné Dargai Rita, Márton Ferenc, Dr. Mészáros
Miklós, Obbágy Csaba, Tóth Pál, Turiné Orosz Margit, Vitális István képviselők
Távol van: Tartó Lajos képviselő
Jelen van továbbá:
Dr. Almási Csaba
Dr. Sztronga Eszter
Krokavecz Györgyné
Kovács-Hagyó Zoltán
Énekesné Dr. Kótka Andrea
Béri-Vitkó Ilona
Kovács György
Kiss Lajos
Dudásné Balázs Zita
Oroszné Mák Erika
Berki Lajos
Tengely András
Kelemen Sándor
Halász Sándor
Veres Zoltán
Kocska Ágnes
Puskáné Murányi Gabriella
Hilovszkyné Lukács Mária
Tokaji Zsolt
Pap Béláné

jegyző
aljegyző
PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője
PH. Pénzügyi Osztály vezetője
PH. Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi
Osztály mb. vezetője
PH. Oktatási, Művelődési és Sport Osztály vezetője
PH. Építéshatósági és Műszaki Osztály vezetője
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási
Osztály vezetője
PH. Humánpolitikai Osztály vezetője
PH. Igazgatási és Okmányiroda Osztály mb.
vezetője
ÓVCKÖ elnöke
ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője
Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője
Bem Úti Általános Iskola és Óvoda igazgatója
Alkotmány Úti Óvoda vezetője
Árpád Vezér ÁMK igazgatója
vállalkozó
jegyzőkönyvvezető

Fürjes Pál üdvözli a megjelenteket. Kéri a képviselőket, hogy a mobiltelefonjaikat
kapcsolják ki, és a szavazógépet kapcsolják be. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes.
Kéri a megjelenteket, hogy 1 percben emlékezzenek meg Mádl Ferenc köztársasági
elnök haláláról.
A Képviselő-testület a megemlékezés után folytatja munkáját.
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Fürjes Pál elmondja, Rendőrkapitány úr levélben kereste meg a Képviselő-testület
tagjait, és a település biztonságérzetét leginkább befolyásoló jelenségekről kért
adatokat. Kérte, hogy az adatokat június 2-án 8 óráig juttassák vissza részére. Felhívja
a képviselők figyelmét, hogy a megadott határidőig küldjék el rendőrkapitány úrnak az
információt.
Bejelenti, hogy a meghívóban szereplő 3.) napirend „Javaslat a Svájci-Magyar
Együttműködési Program keretében benyújtott, „Ózd városi ivóvíz-ellátási
infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13)”
című pályázat Projekt Megállapodásának módosítására” c. előterjesztés levételre kerül.
Elmondja, hogy a 13.) napirend „Javaslat Ózd Város Önkormányzata „Ózd Lehel Vezér
Úti orvosi rendelő felújítása-kivitelezés” tárgyú tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az
eljárást lezáró döntésre” c. előterjesztés nyilvános tárgyalása üzleti érdekeket sértene, a
hivatalos eredményhirdetésig nem nyilvános, ezért javasolja zárt ülés tartását. Kéri,
szavazzanak az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásáról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért azzal, hogy a
„Javaslat Ózd Város Önkormányzata „Ózd, Lehel Vezér Úti orvosi rendelő
felújítása- kivitelezés” tárgyú tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró
döntésre” c. előterjesztés zárt ülés keretében kerüljön megtárgyalásra.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a napirend elfogadásával kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet
fogadja el:
1.)

Javaslat a Bem Úti Általános Iskola önkormányzati fenntartói jogának átadására,
valamint az Alkotmány Úti Óvoda átszervezésére és intézményfenntartó társulásban
történő működtetésére
Előterjesztő: Polgármester

2.)

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (….) önkormányzati
rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011.
(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Polgármester

3.)

Javaslat az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. könyvvizsgálója részére egyszeri
megbízás jóváhagyására
Előterjesztő: Polgármester

4.)

Javaslat az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ átszervezésére, valamint
Ózd Város Önkormányzata és Domaháza Község Önkormányzata közötti
intézményfenntartó társulási megállapodás módosítására
Előterjesztő: Polgármester

5.)

Javaslat az Önkormányzat 100 %-os tulajdoni részesedésével működő gazdasági és
nonprofit
gazdasági
társaságai
működésének
racionalizálásáról
szóló
53/KH/2011.(III.22.) határozat módosítására

3

Előterjesztő: Polgármester
6.)

Javaslat az Ózd, Újváros tér 5. sz. alatti 8414/49/A/1 hrsz-ú üzlethelyiség egyedi
bérlőkijelölésére
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

7.)

Javaslat az ózdi külterületi 0403/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi kérelem
elbírálására
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

8.)

Javaslat az ózdi belterületi 7977/6 hrsz-ú ingatlan telekmegosztására és bérleti úton
történő hasznosítására
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

9.)

Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője

10.) Javaslat az ÓZDINVEST Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
11.) Javaslat az Ózdi Városi Csatornamű Víziközmű Társulat 2010. évi beszámolójának
elfogadására
Előterjesztő: Ózdi Városi Csatornamű Víziközmű Társulat elnöke
12.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata „Ózd, Lehel Vezér Úti orvosi rendelő felújításakivitelezés” tárgyú tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntésre
Előterjesztő: Közbeszerzési Bírálóbizottság Elnöke
13.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő Ózd, Velence telep 30/1. szám alatti
lakás bérlőkijelölésére
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke
14.) Beszámoló a 2010. évi városüzemeltetési feladatok teljesítéséről
Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
15.) Beszámoló az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2010-2011. évi téli felkészülési
programjának és rendkívüli hóhelyzet esetére vonatkozó válságtervének
teljesítéséről
Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
16.) Tájékoztató az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. kezelésében lévő önkormányzati
tulajdonú bérlemények 2010. évi bevételeiről és azok felhasználásáról
Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
17.) Tájékoztató a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének
2010. évi tapasztalatairól
Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
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18.) Tájékoztató az Ózdi Távhő Kft. CO2 kvóta értékesítéséről
Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője
Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán alpolgármesternek.
1) napirend
Javaslat a Bem Úti Általános Iskola önkormányzati fenntartói jogának átadására,
valamint az Alkotmány Úti Óvoda átszervezésére és intézményfenntartó társulásban
történő működtetésére

Fürjes Pál elmondja, olyan döntés előtt állnak, amely sorsdöntő a város életében. A
Bem úti Általános Iskola egyházi kezelésbe, működtetésbe adásáról van szó. Bíznak
abban, hogy olyan stílust, világnézetet fog megvalósítani az iskola, amely a tanulók
előrehaladását fogja szolgálni. Az előterjesztést javasolja elfogadásra.
Dr. Almási Csaba elmondja, a határozati javaslat 3. sz. mellékletében található az
intézmény átadására vonatkozó szerződés. Ennek M/3 melléklete tartalmazza az
átjelentkező tanulók adatait, melyre irányuló kérdés esetén zárt ülés elrendelésére lesz
szükség. Felhívja a képviselők figyelmét a táblázatban szereplő adatok esetében a
titoktartási kötelezettség betartására.
Fazekas Zoltán kéri, ha a Jegyző úr által említett táblázattal kapcsolatban kívánnak
hozzászólni, a zárt ülés elrendelése miatt előre jelezzék szándékukat.
Vitális István ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és
Esélyegyenlőségi Bizottsággal együtt megtárgyalta az előterjesztést. Pénzügyi
szempontból előnyös a város számára az átadás, esélyegyenlőségi szempontból is javít
a diákok helyzetén. A két bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Obbágy Csaba elmondja, hosszú folyamat végére értek. Januárban fejezte ki a
képviselő-testület azon szándékát, hogy át kívánja adni az iskolát az egyház
működtetésébe. Az önkormányzatnak elsődleges szempontja volt, hogy a gyermekek
érdeke ne sérüljön. Az egyház minden tanulót átvesz és fontos, hogy a pedagógusokat,
illetve a dolgozókat is átveszi. Az egyház fontosnak tartja a cigány pasztorációt,
ismerik Ózdnak, illetve ennek az intézménynek a tanulói összetételét. A folyamat
lezárásához az szükséges, hogy az Oktatási Hivatal elfogadja az egyoldalú
nyilatkozatot. Az előterjesztés az egyik tagintézménynek, a Mogyorósvölgyi óvodának
az Alkotmány úti óvodába történő integrálásáról is szól. Szeretné az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság nevében köszönetét kifejezni elsődlegesen Polgármester,
Alpolgármester úrnak, akik lefolytatták a megbeszéléseket az egyházi vezetőkkel.
Különösen sokat dolgozott az előterjesztés előkészítésében az Oktatási, Művelődési és
Sport Osztály vezetője Béri-Vitkó Ilona, valamint az iskola igazgatója Kocska Ágnes
is nagyban hozzájárult a tantestületi értekezletek sikeréhez. Bízik abban, hogy ez a
történelmi jelentőségű változás az erkölcsi nevelés terén komoly előrelépést fog hozni
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a városnak. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az előterjesztést elfogadásra
javasolja.
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kisgergely András véleménye szerint szomorú tény, hogy a város olyan katasztrofális
pénzügyi helyzetben van, hogy ilyen lépést kell meglépnie, egy alapfokú oktatási
intézményt ki kell adnia a kezéből. A másik oldalról viszont örvendetes, hogy az
egyház veszi át az intézményt, és az ózdi fiatalok, gyermekek oktatásában minél
nagyobb részt vállal. Kérdése, melyet az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság
ülésén is felvetett, de ott még nem tudtak választ adni kérdésére, a Bem úti iskola
egyházi kézbe adása után melyek lesznek az új beiskolázási körzetek? Tudomása
szerint a sajóvárkonyi, a Petőfi úti és a Vasvár úti iskola kapná meg a Bem úti iskola
körzetét.
Boda István elmondja, alapos és részletes előterjesztés készült. Az iskola átadása a
tanulók helyben való oktatását nem befolyásolja, hisz továbbra is ott tanulhatnak. Az
egyház átveszi az iskola valamennyi dolgozóját. A számítások azt mutatják, hogy a
normatívák alapján az átadás nem veszteséges, a város költségvetési hiányának
csökkentése szempontjából előnyös. Az Alkotmány úti óvodához társult óvodákkal
kapcsolatos döntés is gazdaságos lesz, mindegyik félnek.
Berki Lajos megköszöni a tanároknak, az Oktatási, Művelődési és Sport Osztálynak
azt az előkészítő munkát, melyet kifejtettek az iskola átadásával kapcsolatban. Úgy
érzi, semmilyen csorbát nem fognak szenvedni azok a tanulók, akik ebben az
iskolában fognak tanulni. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatja az iskola
átadását az egyháznak.
Fazekas Zoltán válaszol Kisgergely András kérdésére. A februárban elkészített
ütemtervben már szerepelt, hogy meg kell állapítani az új beiskolázási határokat.
Amikor a szerződés aláírásra kerül mind polgármester úr, mind az egri érsek atya
részéről, valamint a működési engedély kérelmét benyújtják, akkor van lehetőség a
körzethatárok megállapítására. Ez várhatóan a közeljövőben megtörténik. Köszönettel
tartoznak mindazok munkájáért, akik részt vettek az előterjesztés elkészítésében, a
tárgyalásokon, az egyeztetéseken. Kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:

150/KH/2011. (V. 30.) határozat
Tárgy: Bem Úti Általános Iskola önkormányzati fenntartói jogának átadása, valamint
az Alkotmány Úti Óvoda átszervezése és intézményfenntartó társulásban
történő működtetése
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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta
és a 34/KH/2011. (II. 17.), a 35/KH/2011. (II. 17). és a 36/KH/2011. (II. 17.)
határozatokban foglalt felhatalmazások alapján az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a Bem Úti Általános Iskola és Óvoda közös igazgatású
közoktatási intézményt jelen határozat 1. mellékletében foglalt Megszüntető
Okirat szerint 2011. augusztus 30. napjával megszünteti.
A dokumentum aláírására a Polgármestert felhatalmazza.
Felelős:
Polgármester
Határidő:
2011. május 30.
2. A Képviselő-testület elrendeli a Megszüntető Okiratnak Magyar Államkincstár
által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos intézkedés
megtételét.
Felelős:
Pénzügyi Osztály Vezetője
Határidő:
Megszüntető Okirat aláírását követő 10 napon belül
3. A Képviselő-testület a Bem Úti Általános Iskola és Óvoda általános iskolai
intézményegységének fenntartói jogát 2011. augusztus 30. napjával határozatlan
időre átadja az Egri Főegyházmegyének.
A Közoktatási Megállapodást jelen határozat 2. melléklete, az Átadás-Átvételi
Megállapodást jelen határozat 3. melléklete szerint jóváhagyja.
A szükséges dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel.
Felelős:
Polgármester
Határidő:
2011. május 30.
4. A Képviselő-testület önkormányzati fenntartói jog átadása miatt 2011. augusztus 30.
napjával elrendeli a Bem Úti Általános Iskola intézményegységére vonatkozó
költségvetési előirányzatok zárolását.
Felelős:
Polgármester
Pénzügyi Osztály Vezetője
Határidő.
értelemszerűen
5. A Képviselő-testület a Bem Úti Általános Iskola önkormányzati fenntartói jogának
átadása miatt az egyházi fenntartású intézménybe átkerülő tanulók után járó
normatív állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználású támogatás
lemondásáról intézkedést rendel el a Magyar Államkincstár felé.
Elrendeli az államháztartáson kívülre kerülő fenntartói jog átadásával kapcsolatos
egyéb intézkedéseknek, jelentési kötelezettségeknek a Magyar Államkincstár felé
való megtételét.
Felelős:
Pénzügyi Osztály Vezetője
Oktatási, Művelődési és Sport Osztály Vezetője
Határidő:
2011. augusztus 30.
6. A Képviselő-testület az egyházi kötelezettséget nem vállaló tanulók számára
kötelező iskolai felvételt biztosító intézkedéseket elrendeli.

7

Felelős:
Határidő:

Oktatási, Művelődési és Sport Osztály Vezetője
2011. augusztus 30.

7. A Képviselő-testület a Bem Úti Általános Iskola és Óvoda óvodai
intézményegységét a Mogyorósvölgyi Óvodát 2011. augusztus 30. napjával az
Alkotmány Úti Óvoda tagóvodájaként működteti.
Ezzel egyidejűleg jóváhagyja Ózd Város Önkormányzata, Domaháza Község
Önkormányzata, Csernely Község Önkormányzata és Bükkmogyorósd Község
Önkormányzata között 2011. augusztus 30. napjával hatályba lépő, jelen határozat
4. melléklete szerinti társulási megállapodást az Alkotmány Úti Óvoda, a
Mogyorósvölgyi Óvoda, a Domaháza Községi Napköziotthonos Óvoda és a
Csernelyi Napköziotthonos Óvoda intézményfenntartó társulásban történő
működtetésére.
A társulási megállapodás aláírására a Polgármestert hatalmazza fel.
Felelős:
Polgármester
Oktatási, Művelődési és Sport Osztály Vezetője
Határidő.
2011. május 30.
8. A Képviselő-testület az Alkotmány Úti Óvoda Alapító Okiratának módosító
okiratát, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jelen határozat
5. illetve 5/a. mellékletei szerint jóváhagyja.
A dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel.
Felelős:
Polgármester
Határidő:
2011. május 30.
9. A Képviselő-testület elrendeli a módosított Alapító Okiratnak a Magyar
Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos
intézkedés megtételét.
Felelős:
Pénzügyi Osztály Vezetője
Határidő:
Alapító Okirat aláírását követő 10 napon belül

10. A Képviselő-testület az Alkotmány Úti Óvoda költségvetési előirányzatainak
szükséges módosítását az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága
közreműködésével elrendeli.
Felelős:
Oktatási, Művelődési és Sport Osztály Vezetője
Pénzügyi Osztály Vezetője
Intézményvezetők
Határidő:
2011. augusztus 30.
11. A Képviselő-testület az Alkotmány Úti Óvoda Nevelési Programjának, Szervezeti
és Működési Szabályzatának, Intézményi Minőségirányítási Programjának,
Házirendjének felülvizsgálatát rendeli el.
Felelős:
Oktatási, Művelődési és Sport Osztály Vezetője
Intézményvezető
Határidő:
2011. augusztus 30.
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12. A Képviselő-testület az Alkotmány Úti Óvoda átszervezésével kapcsolatos
Közoktatási Információs Rendszer (KIR) felé történő jelentési kötelezettség
végrehajtását elrendeli.
Felelős:
Intézményvezető
Határidő:
2011. augusztus 30.
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150/KH/2011. (V. 30.) határozat 1. melléklete

Bem Úti Általános Iskola és Óvoda Megszüntető Okirata
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 95. § (1) – (2)
bekezdései alapján a Bem Úti Általános Iskola és Óvoda 2011. augusztus 30. napjával
megszüntetésre kerül.
1. A megszűnő költségvetési szerv:
1.1. Elnevezése:

Bem Úti Általános Iskola és Óvoda

1.2. Székhelye:
Telephelyek:
Bem Úti Általános Iskola
Mogyorósvölgyi Óvoda

3600 Ózd, Bem út 8.

1.3. Irányító szerv megnevezése:

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3600 Ózd, Városház tér 1.

3600 Ózd, Bem út 12.
3600 Ózd, Mogyorósvölgy 2/A.

1.4. A költségvetési szerv besorolása a gazdálkodási jogkör gyakorlása alapján:
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdálkodási feladatait az
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el.
2. A költségvetési szerv megszűnésének időpontja:

2011. augusztus 30.

3. A megszűnés módja:
3.1. Az általános iskolai intézményegység az Áht. 95. § (1) bekezdése alapján, tanulói
jogviszony és munkajogi vonatkozásban jogutódlással, vagyoni jogok és kötelezettségek
vonatkozásában jogutód nélkül.
3.2. Az óvodai intézményegység az Áht. 95. § (2) bekezdés alapján beolvadással, teljeskörű
jogutódlás mellett.
4. A megszűnés oka és a megszűnő költségvetési szerv közfeladatának jövőbeni ellátása:
4.1. A megszűnés oka:

a közfeladat más szervezet útján hatékonyabban látható el.

4.2. A megszűnő költségvetési szerv közfeladatának jövőbeni ellátása:

4.2.1. Az általános iskolai intézményegység közfeladata az önkormányzati fenntartási
jog katolikus egyházi fenntartónak történő átadásával teljesül.
Az Egri Főegyházmegye 2011. augusztus 30. napjával új közoktatási
intézményt hoz létre és tart fenn.
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4.2.2. Az óvodai intézményegység 2011. augusztus 30. napjával az Alkotmány Úti
Óvoda tagóvodájaként látja el tovább az eddig vállalt közfeladatot.
5. A jogutódlás meghatározása:
5.1. Az általános iskolai intézményegység fenntartói jogát átvevő Egri Főegyházmegye (3300
Eger, Széchenyi út 1.) által 2011. augusztus 30. napjával létrejövő új közoktatási
intézmény tanulói jogviszony és munkajogi vonatkozásban vállal jogutódlást.
Vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a jogutód Ózd Város Önkormányzata.
5.2. Az óvodai intézményegység teljeskörű jogutódja az Alkotmány Úti Óvoda (3600 Ózd,
Alkotmány út 2., OM azonosító: 028511).
A Mogyorósvölgyi Óvoda (3600 Ózd, Mogyorósvölgy 2/A.) a jogutód költségvetési
intézmény tagódájaként működik tovább.
6. A megszűnő költségvetési szerv kötelezettségvállalásának utolsó időpontja:
2011. augusztus 29.

Ó z d, 2011. május 30.

Fürjes Pál
polgármester

Záradék:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Megszüntető Okiratot 2011. május 30-i
ülésén 150/KH/2011. (V. 30.) határozatával hagyta jóvá.
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150/KH/2011. (V. 30.) határozat 2. melléklet

KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről:
Ózd Város Önkormányzata
székhelye: 3600 Ózd, Városház tér 1.
képviseli: Fürjes Pál polgármester
statisztikai számjele: 15350088751132105
törzsszáma: 350086
adószáma: 15350088-2-05
bankszámlaszáma: 11734121-15350088
mint Megbízó (az átadás-átvételi megállapodásban: Átadó),
továbbiakban, mint Önkormányzat,
másrészről:
Egri Főegyházmegye
székhely: 3300 Eger, Széchenyi I. u. 1.
képviseli: dr. Ternyák Csaba egri érsek
bejegyző végzés száma: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Pk.60.137/1995/2.
adószáma: 19924601-1-10
statisztikai számjele: 19924601-9491-551-10
törzsszáma: 0094877513
bankszámlaszáma: 11739009-22871204
mint Megbízott (az átadás-átvételi megállapodásban: Átvevő),
továbbiakban, mint Egyház között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1.) Szerződő Felek a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 81. §-a alapján
megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat 2011. augusztus 30. napjával az Egri
Főegyházmegye részére átadja az ózdi Bem Úti Általános Iskola (továbbiakban: Iskola)
fenntartói jogát. Az átadást-átvételt követő időszakra szerződő felek közoktatási
megállapodást kötnek az Iskola további működtetése érdekében, mivel a Felek kifejezett
szándéka, hogy az Iskola továbbra is részt vegyen az alapfokú nevelés-oktatás önkormányzati
feladatainak ellátásában.

2.) Felek megállapodnak abban, hogy az Egyház az egyházi fenntartású oktatási intézményt a
jelen közoktatási megállapodás hatályba lépését megelőzően is megalapíthatja, melynek
tevékenysége megegyezik az Iskola tevékenységével. Önkormányzat az Egyház
rendelkezésére bocsátja az Iskola alapító okiratát, pedagógiai programját, intézményi
minőségirányítási programját, melyekben foglaltakat az Egyház elfogadja, mint az általa
fenntartani kívánt iskola szakmai alapdokumentumait és saját szempontjaival kiegészíti.
3.) Egyház kinyilvánítja, hogy minden tanuló számára – akik jelen megállapodás
megkötésének időpontjában az Iskolával tanulói jogviszonyban állnak és ezt igényelik –
biztosítja az általa alapítandó oktatási intézményben az általános iskolai oktatást-nevelést,
mint közszolgáltatást. Az egyházi intézmény külön kérés nélkül, e megállapodás alapján
végzi a tanulói jogviszonyok rendezését, létesítését. Azoknak a tanulóknak, akik nem
kívánnak az egyházi intézménnyel tanulói jogviszonyban maradni – amennyiben ez az
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átvételt követően merül fel –, a jogviszony megszüntetésekor kiállítandó dokumentumokat
haladéktalanul elkészíti az egyházi intézmény. Felek rögzítik, hogy az Iskola tanulóinak
száma az átadáskor várhatóan összesen 424 fő.
A tanulók létszámát és összetételét az 1. mellékletként csatolt táblázat tartalmazza,
amelynek megnevezése: „Iskolai létszámok osztályonkénti és évfolyamonkénti bontásban”.
Az átadás-átvétel időpontjában az adatokat az Önkormányzat aktualizálja.
4.) Egyház vállalja, hogy az Iskola által a 2010/2011. tanévben nyújtott szolgáltatásokat – a
közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 114-115.§-a és 117.§-a szerint – változatlan
feltételek mellett biztosítja jelen megállapodás teljes időtartamára. Az Egyház – vagy
intézménye – a beiratkozás időpontjáról, indítani tervezett osztályok számáról előzetesen
egyeztet az Önkormányzattal minden tanév kezdete évének január 31. napjáig.
5.) Egyház vállalja, hogy jelen megállapodás időtartama alatt és a jövőben az Iskola
2010/2011. évi tanévben érvényes beiskolázási körzetéből felvételt kérő tanulók ez irányú
kérelmét előnyben részesíti, illetve teljesíti, kivéve, ha tanulói jogviszonyt – a tanuló
képességei, egyéni körülményei miatt az Iskolával sem létesíthetett volna, vagy nem vállalja
az egyházi szempontokat.
6.) Felek megállapítják, hogy az Egyház várhatóan jogosult lesz a közoktatási célú
normatívák és az egyházi kiegészítő normatíva igénybevételére.
7.) Felek megállapodnak abban, hogy Átvevő 2011. augusztus 30. napjától határozatlan időre
átveszi Átadótól az Iskola fenntartói jogát, az Iskola által használt, a jogszabályoknak és
működési engedélynek megfelelő, működéshez szükséges valamennyi ingatlan használati
jogával, ingó tulajdonjogával. Az átadás-átvétel kiterjed az Iskola jelenlegi oktató-nevelő
feladatának ellátására, a munkavállalók további foglalkoztatására, továbbá a feladat
ellátásához szükséges és az Iskola által jelenleg használt ingatlan és ingó vagyontárgyakra.
8.) Felek rögzítik, hogy jelen megállapodást 2011. augusztus 30-tól 2012. augusztus 30.
napjáig tartó határozott időre kötik. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás
megkötését követően a lehető leghamarabbi időpontban Átvevő benyújtja egyoldalú
nyilatkozatát az illetékes oktatási hivatalhoz, a rendelkezésre álló adatok alapján a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. § (9) bekezdésében, illetve a 3. számú
mellékletben előírt létszámoknak megfelelően.
A Kt. 118. (9) alapján a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal a hozzájárulást
megadja, ha a nevelési-oktatási intézményben - az intézmény legalább hetvenszázalékos
kihasználtsága mellett - az osztály, csoport létszám eléri az e törvény 3. számú mellékletében
előírt átlaglétszám kilencven százalékát. Az egyoldalú nyilatkozat benyújtását követő
nevelési, oktatási évtől kezdődően Átvevő az egyoldalú nyilatkozat alapján jogosulttá válik a
kiegészítő hozzájárulásra. A közoktatási megállapodást bármelyik fél - az egyoldalú
nyilatkozat megtételét követő hatvan napon belül - azonnali hatállyal felmondhatja.
9.) Felek rögzítik, hogy jelen közoktatási megállapodás hatályba lépésének feltétele, hogy a
közöttük létrejött átadás-átvételi megállapodásban foglaltak, az abban rögzített határidőig,
szerződésszerűen teljesüljenek. Felek rögzítik, hogy jelen közoktatási megállapodást és a
kapcsolódó átadás-átvételi megállapodást Átvevő a szerződéskötést megelőző eredeti
állapotot előidéző, a másik féllel írásban közölt elállással, azonnali hatállyal megszüntetheti,
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abban a nem várt esetben, ha az általa alapítandó egyházi közoktatási intézmény legkésőbb
2011. augusztus 25-ig nem kap működési engedélyt.
10.) Felek a megállapodás teljesítésében együttműködnek. A megállapodás szerinti
nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek, és a kézbesítéssel, illetve átvételével hatályosak.
A kézbesítés, átvétel meghiúsulására nem lehet hivatkozni, ha jóhiszemű magatartás, vagy az
általában elvárható gondosság mellett a meghiúsulás nem következett volna be.
11.) Az átadás-átvétel további részleteit a Felek külön átadás-átvételi megállapodásban
rögzítik.
12.) Jelen megállapodásban nem szereplő kérdésekben a Közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.
Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után aláírták.
Ózd, 2011. május 30.
……..……...........................................
Ózd Város Önkormányzata
Átadó

…………….............................................
Egri Főegyházmegye
Átvevő

…………………..............................................
Átadó részéről a pénzügyi ellenjegyző aláírása
Jelen szerződést 2011. május 30. napján ellenjegyzem:
………….……………………………..
Énekesné dr. Kótka Andrea jogtanácsos
Melléklet: M/1.
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150/KH/2011. (V. 30.) határozat 2. mellékletének M/1. melléklete

Iskolai létszám osztályonkénti, évfolyamonkénti bontásban

Osztály megnevezése
1/1. (emelt szintű ének-zene oktatás)
1/2.
1/3.
2/1. (emelt szintű ének-zene oktatás)
2/2.
2/3.
3/1. (emelt szintű ének-zene oktatás)
3/2.
4/1. (emelt szintű ének-zene oktatás)
4/2.
4/3.
5/1. (emelt szintű ének-zene oktatás)
5/2.
5/3.
6/1. (emelt szintű ének-zene oktatás)
6/2.
7/1. (emelt szintű ének-zene oktatás)
8/1. (emelt szintű ének-zene oktatás)
8/2.
Összesen

Tervezett
osztálylétszám (fő)
21
19
20
22
21
25
22
26
21
18 ( 2 tanuló közülük
BTMN-s)
19 ( 3 tanuló közülük
BTMN-s)
21
20 ( 1 tanuló közülük
BTMN-es )
24 ( 1 tanuló BTMN-es)
21
26 ( 1 tanuló SNI-s)
31 ( 1 tanuló BTMN-es)
22
25
424

Évfolyamonkénti
létszám

1. évfolyam
létszáma: 60
2. évfolyam
létszáma: 68
3. évfolyam
létszáma: 48

4. évfolyam
létszáma: 58

5. évfolyam
létszáma: 65
6. évfolyam
létszáma: 47
7. évfolyam
létszáma: 31
8. évfolyam
létszáma: 47
424
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150/KH/2011. (V. 30.) határozat 3. melléklet

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről:
Ózd Város Önkormányzata
székhelye: 3600 Ózd, Városház tér 1.
képviseli: Fürjes Pál polgármester
statisztikai számjele: 15350088751132105
törzsszáma: 350086
adószáma: 15350088-2-05
bankszámlaszáma: 11734121-15350088
mint átadó – továbbiakban: Átadó
másrészről:
Egri Főegyházmegye
székhely: 3300 Eger, Széchenyi I. u. 1.
képviseli: dr. Ternyák Csaba egri érsek
bejegyző végzés száma: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Pk.60.137/1995/2.
adószáma: 19924601-1-10
statisztikai számjele: 19924601-9491-551-10
törzsszáma: 0094877513
bankszámlaszáma: 11739009-22871204
mint átvevő – továbbiakban: Átvevő
között a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Kt.) 88. §. (4) bekezdése és a 88 §.
(7) bekezdése alapján közoktatási feladat ellátásának átadás-átvétele tárgyában az alábbi
feltételekkel:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------1.) Szerződő felek jelen szerződés előzményeként rögzítik, hogy Átadó a Közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény (Kt.) 86. § (1)-(2) bekezdése alapján, a 88. § (4) bekezdésének
megfelelően általános iskolai oktatásról gondoskodik az ózdi Bem Úti Általános Iskola
(továbbiakban: Intézmény) fenntartásával.

2.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Átvevő 2011. augusztus 30. napjától
határozatlan időre, de legalább öt évre, átveszi Átadótól az Intézmény fenntartói jogát, az
Intézmény által használt, a jogszabályoknak és működési engedélynek megfelelő működéshez
szükséges valamennyi ingatlan használati jogával és ingók tulajdonjogával. Az átadás-átvétel
kiterjed az Intézmény jelenlegi – oktató-nevelő – feladatának ellátására, a munkavállalók
további foglalkoztatására, továbbá a feladat ellátásához szükséges és az Intézmény által
jelenleg használt ingatlan és ingó vagyontárgyakra. Az Intézmény könyvviteli
nyilvántartásában szereplő ingók – a 2011. augusztus 31-i hatállyal elkészített tárgyi eszköz és
készlet érték nyilvántartás szerint - 2011. augusztus 30. napjával Átvevő tulajdonába
kerülnek. Átadó az Intézmény működéséhez szükséges berendezési és felszerelési tárgyakat,
technikai eszközöket, egyéb ingóságokat rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban,
részletes leltár szerint adja át. Szerződő Felek az átadás során részletes leltárt készítenek az
átadásra kerülő ingókról és az ingatlanokhoz tartozó berendezési és felszerelési tárgyakról,
emellett jegyzőkönyvben rögzítik a közüzemi mérőórák állását és az épület műszaki állapotát.
Átadó az ingó vagyontárgyak átadásával egyidejűleg átadja az ingatlanokra vonatkozó

16

terveket, műszaki dokumentációt, engedélyeket, valamint a berendezések (pl. kazán,
számítógépek, hálózatok, irodai és oktatási eszközök) használati utasítását, garancialevelét és
a következő időszakra vonatkozó jogkövetkezményeket (pl. kötelezettség, jótállás) tartalmazó
iratokat, dokumentumokat.

3.) Átadó kijelenti, hogy az általa kezdeményezett fenntartói jog átadással egy a jelenleginél
sokszínűbb szerepvállalás jön létre oktatási rendszerében, amelynek eredményeként a város és
vonzáskörzete lakossága szélesebb fenntartói körből választhat nevelési-oktatási intézményt.
Átadó egy-egy oktatási intézményének fenntartására a központi normatíván felül költött
összeg az átadást követően költségcsökkentő tételként jelentkezik költségvetésében és az
átadás a jelenleginél hatékonyabb működtetési lehetőséget biztosít oktatási hálózata számára.
Az ingatlanok használati jogának és az ingók tulajdonjogának átruházása melletti fő szempont
az volt, hogy a használatra átengedett ingatlan oktató-nevelő célú hasznosítása hosszú távon
biztosítható legyen, ugyanakkor az intézmény fenntartásának költségei továbbiakban Átvevőt
terheljék.

4.) Átadó vállalja, hogy az átadáskor az Intézmény valamennyi jogszabálynak és működési
engedélynek megfelelő működtetéséhez szükséges ingatlan használati jogát és ingó
tulajdonjogát hiánytalanul átadja Átvevőnek. Szerződő felek az Ózdi Körzeti Földhivatal
tulajdoni lap másolata alapján megállapítják, hogy az alábbi ingatlanok 1/1 arányú
tulajdonosa Ózd Város Önkormányzata.
Megnevezés
Általános iskola
Általános iskola
Fűtőmű

Hrsz.
6937
5335/2
5335/1

Cím
Ózd, Bem utca 12.
Ózd, Bem utca 8.
Ózd, Bartók Béla utca 36.

Terület (m²)
2.852
8.122
955

Átadó az ingatlanok használatának jogát közoktatás céljára 2011. augusztus 30. napjától
határozatlan, de legalább 5 évre térítésmentesen adja Átvevő használatába. Átvevőt az
ingatlanok térítésmentes használatának joga mindaddig megilleti, amíg az ingatlanokban
közoktatási és ehhez kapcsolódó hitéleti, kulturális feladatokat lát el.
Átadó jelen okirat aláírásával bejegyzési engedélyt ad ahhoz, hogy az ózdi belterületi 6937.,
5335/2., és 5335/1. hrsz-ú ingatlanokra a használat jogát Átvevő javára, ingyenes használat
jogcímén, határozatlan időre bejegyezzék az ingatlan-nyilvántartásba.
5.) Az Átvevő használatába kerülő ingatlanok részletes leírását jelen megállapodás 1.
számú melléklete, az Átvevő tulajdonába kerülő ingók tételes felsorolását jelen
megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza. Átadó a használatába kerülő ingatlan és
ingók műszaki állapotát rögzítő fényképeket készíttet, melyeket jelen megállapodás
megkötését követő 15 napon belül Átvevő rendelkezésére bocsát. Az átadás-átvétel leltár
szerint történik, amelynek előkészítése Átadó kötelezettsége. A leltár fordulónapja az átadásátvétel időpontja.
6.) Szerződő Felek rögzítik, hogy az Apostoli Szentszék és a Magyar Köztársaság között
1997-ben létrejött nemzetközi szerződést kihirdető 1999. évi LXX. törvény és más
jogszabályok alapján igényelhető állami támogatások igénybevétele érdekében egymással
közoktatási megállapodást kötnek, amely alapján Átvevő egyoldalú nyilatkozatot tesz. A
működési engedély megszerzése és az állami támogatások (pl. normatívák és egyházi
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kiegészítő támogatás) Átvevő általi igénybevétele jelen szerződés teljesülésének feltétele.
Ennek elmaradása esetén mindkét fél jogosult jelen szerződéstől – az eredeti állapot
helyreállítása mellett – egyoldalú írásbeli nyilatkozattal elállni.
7.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Átvevő az Intézmény pedagógiai programját
saját szempontjaival kiegészítheti. Átvevő vállalja, hogy az erre igényt tartó tanulókkal a
tanulói jogviszonyt folytatja. Felek rögzítik, hogy azok a tanulók, akik nem kívánnak
világnézetileg elkötelezett intézményben tanulni, nyilatkozatuknak megfelelően kerülnek
beiskolázásra. Átadó kimutatást készít az Átvevőhöz átjelentkező tanulók nevéről és
nyilvántartható adatairól, amely jelen megállapodás 3. számú mellékletét képezi. Átadó
kimutatást készít a tanulókhoz kapcsolódó dokumentumokról, tanügyi nyilvántartásokról és
az Intézmény működéséhez kapcsolódó pénzügyi, gazdasági, szakmai és egyéb iratokról,
amely jelen megállapodás 4. számú mellékletét képezi. Az eljárás során Felek kötelesek
betartani az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó jogszabályokat.
8.) Szerződő Felek rögzítik, hogy az Intézményben jelenleg 8 évfolyamos általános iskolai
nevelés és oktatás folyik 23 osztályban, 432 tanulóval. Az átadás időpontjában előreláthatóan
19 osztályban 424 fővel. Az intézményben tanító pedagógusok száma 35 fő, a nem pedagógus
munkakörben dolgozók száma 21 státuszban 22 fő. Átvevő vállalja, hogy az Intézmény
alkalmazottjait, 55 főt munkaszerződésének elfogadása esetén továbbfoglalkoztatja.
Határozatlan közalkalmazotti jogviszony esetén határozatlan idejű munkaszerződést,
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony esetén minimum a határozott időből még hátra
lévő ideig tartó munkaszerződést ajánl fel. Az Intézmény alkalmazottjainak jelen szerződés
megkötése napján és az átadás időpontjában fennálló közalkalmazotti jogviszonyára,
illetményére és jogszabály alapján járó illetménypótlékára és a költségvetési tervezés
érdekében 2012. december 31-ig várható jubileumi jutalmának esedékességére vonatkozó
kimutatást az Átadó jelen megállapodás megkötését követő 15 napon belül Átvevő
rendelkezésére bocsátja. Átadó vállalja, hogy jelen szerződés megkötése és az átadás
időpontja között a jogszabály alapján kötelezően megállapítandó kötelező juttatásokon besorolás szerinti illetmény, kötelező pótlékok, jubileumi jutalom - kívül semmiféle juttatást
nem állapít meg és nem is növel és az esetleges többletjuttatásokat rögzítő szabályzatokat,
megállapodásokat, szerződéseket, amennyiben lehetséges felmondja.
9.) Szerződő Felek rögzítik, hogy Átvevő az átvételre kerülő, felújítást igénylő műszaki
állapotban lévő ingatlanban 2011. augusztus 30. napjától határozatlan ideig oktatási-nevelési
feladatokat lát el úgy, hogy 2011. augusztus 30. napjától egyházi fenntartású közoktatási
intézményt működtet.
10.) Átadó szavatolja, hogy a jelen szerződés 4.) pontjában megjelölt ingatlanok per-, teherés igénymentesek. Átadó kijelenti, hogy az átadásra kerülő ingatlanok jelenleg is oktatási célt
szolgálnak. Átadó szavatolja, hogy az ingatlanok a jogszabályban rögzített feltételeknek
megfelelnek, rendeltetésszerű használatra alkalmasak, emellett nincs olyan jog vagy
kötelezettség, amely jelen megállapodás hatálya alatt az ingatlan használatát korlátozná vagy
kizárná. Átadó jelen megállapodás aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Átvevő használati joga
Átvevő kérelmére jelen okirat alapján bejegyzésre kerüljön. Felek megbízzák és
meghatalmazzák a jelen szerződést ellenjegyző jogtanácsost a földhivatali eljárásban történő
képviseletre, aki a megbízását elfogadja.
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11.) a.) Átvevő a jelen szerződés 4.) pontjában megjelölt ingatlanokat ingyenesen jogosult
használni, hasznosítani. Átvevő a használatra átvett ingatlan állagát óvja, a folyamatos,
zavartalan működtetéshez szükséges valamennyi karbantartási tevékenységet elvégzi, amely a
rendeltetésszerű használat érdekében szükséges és a folyamatos elhasználódás rendszeres
helyreállítását eredményezi. Az ingatlan felújítására, fejlesztésére és ezek költségének
viselésére továbbra is Átadó, mint az ingatlan tulajdonosa köteles. Átvevő a jelen szerződés
tárgyát képező vagyoni értékű jogok harmadik személy részére történő átruházására vagy
megterhelésére nem jogosult. Átadó vállalja, hogy azokat vagyoni elemeket, amelyekhez a
jelen megállapodásban átruházott vagyoni értékű jogok kapcsolódnak, jelen megállapodás
hatálya alatt csak Átadó jóváhagyásával idegenítheti el vagy terhelheti meg.
b.) Átadó felújítási és fejlesztési kötelezettségének éves összege Ózd város költségvetésétől
függően, külön megállapodás tárgyát képezi, melyet egy, a költségvetés tervezése során
benyújtott, a jövő évre vonatkozó felújítási és fejlesztési ütemterv készít elő.
c.) Átadó úgy is támogathatja Átvevő felújítási, fejlesztési tevékenységét, hogy a benyújtandó
pályázatok önerejét a b.) pontban meghatározott összeggel finanszírozza meg. Ebben az
esetben az ingatlan felújítására, fejlesztésére az Átvevő által előkészített pályázatokat az
Átadó nyújtja be, a támogatott beruházást az Átadó aktiválja.
d.) A felújítás és a fejlesztés körébe tartozó, Átvevő felhívására Átadó által el nem végzett
munkákat az Átadó előzetes hozzájárulása mellett Átvevő jogosult elvégeztetni, számlával
igazolt költségeinek utólagos megtérítése mellett. Ha Átvevő bármely okból visszaadja az
Intézmény fenntartói jogát, az ingatlan használati jogát vagy az átvett ingók tulajdonjogát,
akkor Átadó az átadást követő 90 napon belül megtéríti az Átvevő által elvégzett számlával
igazolt, korábban Átadó előzetes hozzájárulásával elvégzett felújítások és fejlesztések
költségét.
12.) Felek megállapodnak abban, hogy Átadó a jelen szerződés 4.) pontjában megjelölt
ingatlanokat és rendeltetésszerű használatukhoz szükséges berendezési és felszerelési
tárgyakat 2011. augusztus 30. napjáig Átvevő birtokába adja. Ezen időponttól az átvett
vagyoni elemek hasznai és terhei Átvevőt illetik, illetve terhelik. Átvevő a használatba átvett
ingatlanok tekintetében használói felelősségbiztosítást köteles kötni. Felek megállapodnak
továbbá abban, hogy a birtokba adáskor a közüzemi mérőórák állását együttesen leolvassák és
jegyzőkönyvben rögzítik, a közüzemi szolgáltatóknak bejelentik és kezdeményezik a
közüzemi szerződések módosítását.
Átadó vállalja, hogy az átadás-átvétellel kapcsolatban felmerülő költségeket és díjigényeket,
valamint az átadást megelőzően keletkezett tartozásokat Átvevő birtokba lépését követően is
kiegyenlíti.
13.) Felek megállapodásukat határozatlan időre kötik. Felek rögzítik, hogy amíg Átvevő az
átvett ingatlanban közoktatási intézményt működtet, jelen szerződés rendes felmondással nem
szüntethető meg. Ha az Intézmény oktatási célú működtetése valamely okból (pld. törvényi
változás, hatósági eljárás vagy finanszírozási okból) a jelenlegihez képest előre nem látott
mértékben elnehezülne, akkor Átvevő a tanév végére szóló, legkésőbb március 31-ig írásban
történő bejelentése alapján, Átadó köteles visszavenni Átvevőtől, az átvevő pedig köteles
ellenszolgáltatás nélkül átadni a korábban átadott fenntartói és használati jogokat,
tulajdonjogokat és munkavállalókat jelen megállapodásban foglaltaknak megfelelően. Ebben
a nem várt esetben Felek a 11.) pont alapján elszámolnak egymással.
14.) Felek kijelentik, hogy e szerződés megkötésére jogosultak, jogszerzésük jogszabályba
nem ütközik, szerződéskötési, átruházási és szerzési képességük korlátozás alá nem esik.
Átadó szavatosságot vállal arra, hogy a jelen szerződés tárgyát képező ingók és ingatlan per-,
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teher- és igénymentesek, azon kívülálló harmadik személynek nincs olyan joga, amely Átvevő
rendeltetésszerű használatát ill. tulajdonszerzését akadályozná vagy korlátozná. Átadó
biztosítja átvevőt arról, hogy valamennyi az átadásra kerülő ingatlanban található olyan
ingóság birtoklását és használatát biztosítja, amelyek harmadik természetes vagy jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl. alapítvány, TISZK) tulajdonában
állnak. Átadó jelen megállapodásról az aláírást követő 30 napon belül értesíti e harmadik
személyeket. Átadó kijelenti, hogy az ingatlan rejtett hibájáról nincs tudomása. Átvevő az
átvett ingatlan egyes részeit, illetve helyiségeit a közoktatási feladatok sérelme nélkül,
határozott időre, Átadó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személynek átengedheti.
15.) Átvevő a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX.
törvény 3. számú mellékletében meghatározottak szerint az átvett feladat ellátására vonatkozó
normatív és egyéb támogatásokat igényeli. Átvevő az átvett intézmény 2011. augusztus 30.
napjáig keletkezett pénzügyi, gazdasági vagy egyéb kötelezettségeit nem vállalja át, mert
azoknak nem jogutódja. E kötelezettségekért az intézmény megszüntetését követően Átadó
felel.
16.) Átadó kijelenti, hogy jogi személyiséggel rendelkező helyi önkormányzat, jelen
szerződés megkötését a képviselő-testület 150/KH/2011. (V.30.) számú határozatával
engedélyezte. Átadó képviselője nyilatkozik, hogy polgármesterként a képviselő testület
határozata alapján jogosult jelen szerződés aláírására.
17.) Felek rögzítik, hogy Átadót és Átvevőt az 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdése
alapján illetékmentesség, Átvevőt az 1996. évi LXXXV. törvény 32/B. § (1) bekezdése
alapján díjmentesség illeti meg, amely körülmény figyelembevételét kérik az illetékes
hatóságoktól.
Felek a jelen okirat aláírásával az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a képviselet ellátásával
meghatalmazzák Énekesné Dr. Kótka Andrea (3600 Ózd, Városház tér 1.) jogtanácsost.
18.) Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás teljesítése, különösen a pályázatok és a
felújítások érdekében egymással együttműködnek, esetleg felmerülő vitáikat egymás közötti
tárgyalások útján rendezik.
19.) Jelen megállapodás alapján Átvevő jogosult az átvett ingatlan vonatkozásában a
közszolgáltatók előtt annak tulajdonosának hozzájárulása nélkül eljárni, szerződést kötni vagy
módosítani.
20.) Felek rögzítik, hogy jelen szerződést és a kapcsolódó közoktatási megállapodást az
Átvevő a szerződéskötést megelőző eredeti állapotot előidéző, a másik féllel írásban közölt
elállással, azonnali hatállyal megszüntetheti, abban a nem várt esetben, ha az általa alapítandó
egyházi közoktatási intézmény 2011. augusztus 25-ig nem kap működési engedélyt.
21.) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a lelkiismereti és
vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és más vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
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Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után aláírták.
Ózd, 2011. május 30. napján

………..……...........................................
Ózd Város Önkormányzata
Átadó

…………….............................................
Egri Főegyházmegye
Átvevő

…………………..............................................
Átadó részéről a pénzügyi ellenjegyző aláírása

Jelen szerződést 2011. május 30. napján ellenjegyzem:
………….……………………………..
Énekesné dr. Kótka Andrea jogtanácsos
Mellékletek: M/1-M/4.
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150/KH/ 2011. (V. 30.) sz. határozat 4. melléklete

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRA
amely létrejött a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.)
1. §. (6) bekezdés c. pontja, 41. és 43. §-ai, a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Törvény (a továbbiakban: Ttv.) 8. §-a, valamint
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 88. §. (4) bekezdése
alapján a II/1. pontban nevesített települési önkormányzatok között közoktatási feladataikat
érintően közoktatási intézmény közös fenntartása és az azzal kapcsolatos egyéb feladatok
társulás keretében történő ellátása céljából.

I. A Társulás tagjai, székhelyük megnevezése, a Társulás adatai:
1. A társulás tagjainak, székhelyeinek megnevezése:
A társult önkormányzatok:
a. Ózd Város Önkormányzata
3600 Ózd, Városház tér 1.
b. Bükkmogyorósd Község Önkormányzata 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5.
c. Csernely Község Önkormányzata
3648 Csernely Kissor út 26.
d. Domaháza Község Önkormányzata
3627 Domaháza, Petőfi Sándor út 9.
2. A társulás elnevezése:
Ózd–Bükkmogyorósd–Csernely-Domaháza Óvodai Intézményfenntartó Társulás
3. A társulás székhelye: 3600 Ózd, Városház tér 1.
4. A Társulásban résztvevő felek kölcsönös szándéka a legalább 3 tanéven (nevelési
éven) keresztül történő folyamatos működés. Ezt követően kölcsönös értékelés,
minősítés alapján, a működés évenkénti felülvizsgálatának tapasztalatai szerint
működik tovább. A közös működés első tanéve 2011/2012-es tanév.
5. A Társulás működési területe: A Társulás elsősorban a társult önkormányzatok
közigazgatási területén működik arra való tekintettel, hogy a közösen fenntartani
kívánt intézmény itt található.
6. A Társulás Ózd Város Képviselő-testületének, Bükkmogyorósd Község Képviselőtestületének, Csernely Község Képviselő- testületének és Domaháza Község
Képviselő- testületének az Ötv. 10. §. (1) bek. e) pontja, valamint 15. §-a alapján
minősített többséggel elfogadott, a Társulási Megállapodást jóváhagyó döntésével jön
létre.
7.
7.1. A közösen fenntartott közoktatási intézmény megnevezése:
Alkotmány Úti Összevont Óvoda
3600 Ózd, Alkotmány út 2.
7. 2. Intézmény és telephelyei:
a. Alkotmány Úti Óvoda
b. Mogyorósvölgyi Tagóvoda

3600 Ózd, Alkotmány út 2.
3600 Ózd, Mogyorósvölgy 2/A.
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c. Csernelyi Tagóvoda
d. Domaházi Tagóvoda

3648 Csernely, Kissor út 29.
3627 Domaháza Dózsa György út 69/A.

8. A társulás által ellátott feladatok:
- Óvodai nevelés, ellátás

II. A közösen fenntartott intézménnyel összefüggő feladatok, jogok és
kötelezettségek:
1.

Általános rendelkezések
1.1. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Ttv. 8. §. (1) és (3) bekezdése
rendelkezéseinek, továbbá a többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes
közszolgáltatások normatív működési támogatásról szóló mindenkori költségvetési
törvény rendelkezései alapján jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak
arra, hogy az I/7. pontban nevesített intézményt közösen – intézményfenntartó
társulás keretében – működtetik, a megállapodásban meghatározott egyes alapítóifenntartói jogokat, képviselő-testületeik közösen gyakorolják.
1.2.

Társult önkormányzatok a megállapodás aláírásával a közösen fenntartott
intézménnyel összefüggő szakigazgatási feladatokkal Ózd Város Önkormányzat
Jegyzőjét bízzák meg. A szakigazgatási feladatok ellátásával megbízottak a
tagintézményeket érintő feladataik ellátása során kötelesek egyeztetni Csernely
Község Önkormányzat és Domaháza Község Önkormányzat Jegyzőjével. Egyes
feladatok esetében Csernely Község és Domaháza Község Polgármesterével, valamint
a tagintézmények vezetőjével.

1.3. A társult önkormányzatok a feladat ellátását szolgáló, a közösen fenntartott
intézmény használatában lévő ingatlan vagyon tekintetében alapelvként rögzítik, hogy
azok továbbra is kizárólagosan a társult önkormányzatok tulajdonában maradnak.
1.4. A társult önkormányzatok az intézményfenntartó társulás keretében közösen
fenntartott intézmény működési finanszírozása kapcsán alapelvként rögzítik, hogy
egyik önkormányzat sem juthat az intézmény közös fenntartása során a másik
önkormányzat terhére anyagi-gazdasági előnyhöz. Tekintettel arra, hogy a Társulás
létrehozásának egyik fontos célja a feladatellátás szakmai színvonalának emelése,
ezért társult önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy azt legalább a
Társulás létrehozásakor elért szakmai színvonalon biztosítják, ahhoz a szükséges
forrást az intézmény rendelkezésére bocsátják. A közösen megszerzett anyagi javak
felhasználásában, felosztásában közösen döntenek.
1.5. A társult önkormányzatok akként állapodnak meg, hogy a megállapodásban
meghatározott ügyekben a társult önkormányzatok képviselő-testületének
egyetértésével születhet döntés. Egyetértés hiányában mind a négy önkormányzatnak
törekednie kell a kérdés jogszabályoknak megfelelő és a szabályszerű működéshez
szükséges időn belül történő megoldására.
1.6. A társult önkormányzatok az Intézményi Társulás keretében történő fenntartás és a
közoktatási feladataik ellátása során figyelembe veszik a Többcélú Társulás és
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tagjainak célkitűzéseit, amely azonban nem járhat a jelen Társulásban tagként részt
vevő önkormányzatok érdekeinek sérelmével és alapjogaik csorbításával.

2. Fenntartói irányítással kapcsolatos rendelkezések:
2.1. A társult önkormányzatok rögzítik, hogy jelen Társulás célja az I/7. pontban
nevesített intézmény (továbbiakban: Intézmény) társulás keretében történő közös
fenntartása. Társult önkormányzatok rögzítik, hogy jelen megállapodás a Kt. 102. §
(3) bekezdése szerinti intézmény-átalakításnak (megszüntetésnek, átszervezésnek)
minősül. Az Intézmény létrehozásához és a további működéséhez szükséges
alapítói/fenntartói döntéseket a jogszabályban előírt egyeztetési, véleményeztetési
eljárást követően minősített többségű határozatukkal fogadhatják el a társult
önkormányzatok képviselő-testületei.
2.2. A társult önkormányzatok képviselő-testületei a fenntartói irányítás keretében
közösen gyakorolják az alább felsorolt fenntartói jogosítványokat:
a) az Intézmény költségvetésének meghatározása,
b) Intézmény gazdálkodási jogkörének, nevének, tevékenységi körének módosítása, az
Intézmény átszervezése,
c) Az Intézményben indítható óvodai csoportok számának és maximális létszámtól
való eltérésének meghatározása,
d) Az Intézmény vezetőjének megbízását, annak visszavonását, fegyelmi felelősségre
vonás kezdeményezését, fegyelmi büntetés kiszabását a társult önkormányzatok
képviselő-testületei gyakorolják. Az előzőekben felsorolt munkáltatói jogok körébe
nem tartozó egyéb munkáltatói jogokat az Intézmény vezetője fölött Ózd Város
Polgármestere gyakorolja. A tagintézmények vezetői (óvoda) vonatkozásában a
munkáltató jogokat gyakorló székhely intézmény vezetője, Csernely Község és
Domaháza Község Polgármesterének egyetértését követően gyakorolja.
e) Az Intézmény Szervezeti és Működési szabályzatának, minőségirányítási
programjának nevelési programjának és házirendjének jóváhagyása a társult
önkormányzatok saját belső szabályzatainak megfelelően történik. A társult
önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az Intézmény alapító okiratának
elfogadását követően a megállapodás aláírásakor hatályban lévő – fent részletezett
– intézményi dokumentumokat, valamint önkormányzati minőségirányítási
programjaikat és önkormányzati intézkedési tervüket összehangolják.
2.3 . A társult önkormányzatok fenntartják a jogot, hogy a Kt. 104. §. (5) bekezdése
szerinti, az Intézmény tevékenységéről szóló átfogó beszámolót az Intézménytől
megkérjék és az abban foglaltakat megismerjék. Társult önkormányzatok a
szükséges költségek biztosítása mellett – külön-külön is jogosultak szakmai
ellenőrzés kezdeményezésére (Kt.. 107. §.). Az Intézményben szakmai ellenőrzést,
illetve törvényességi ellenőrzést végző személynek, szervezetnek döntési, intézkedési
jogköre nincs.
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3. Közoktatási szakigazgatási feladatok ellátása:
3.1. A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az intézmény fenntartásával
kapcsolatos szakigazgatási feladatokat – a tapasztalatokon alapuló szakmai háttér és a
társulással elérni kívánt célok megvalósulásának biztosítása érdekében - Ózd Város
Jegyzője útján látják el. A tagóvodákat érintő szakigazgatási feladatok kérdéseiben
Csernely Község és Domaháza Község Jegyzőjével előzetesen egyeztetni szükséges.
3.2. A 3.1. pont szerinti feladatok különösen:
a

A II/2. pontban nevesített döntésekhez szükséges előkészítő munkák különös
tekintettel:
- az Intézmény szervezeti és működési szabályzatának, minőségirányítási
programjának, nevelési programjának és házirendjének jóváhagyására történő
előkészítése előzetes szakmai vizsgálat alapján,
- az Intézmény vezetőjének kiválasztásával kapcsolatos nyilvános pályázati
eljárás lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatok,
b) az önkormányzati minőségirányítási programoknak és az önkormányzati
intézkedési terveknek a jelen megállapodásban foglaltakra tekintettel történő
összehangolása,
c) ellátja az Intézmény működésének szakmai ellenőrzése, a nevelési programban
meghatározott feladatok végrehajtása, a pedagógiai-szakmai munka
eredményességének értékelése,
d a Kt.. 102. §. (3) bekezdésében meghatározott – az Intézmény szervezetének
kialakításával, költségvetésének megállapításával és vezetőjének megbízásával
kapcsolatos döntést megelőző – előzetes véleményeztetési eljárással
kapcsolatos, valamint a változás bejegyzéssel összefüggő feladatok,
e) az Intézmény törvényességi ellenőrzésével kapcsolatos feladatok.
3.3. A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Kt. 83. §. (4) bekezdése és a
91. §. (4) bekezdése alapján a jegyzői hatáskörbe tartozó igazgatási feladatokat
(felülbírálati kérelmek elbírálása) Ózd Város Jegyzője – a tagóvodák vonatkozásában
előzetesen egyeztetve Csernely Község és Domaháza Község Önkormányzat
Jegyzőjével – látja el.
4. Vagyoni rendelkezések
4.1. A társult önkormányzatok rögzítik, hogy a feladatellátást szolgáló ingatlanok
továbbra is az egyes önkormányzatok kizárólagos tulajdonában maradnak, amelyeket
a társult önkormányzatok az Intézmény használatába bocsátanak.
4.2. A társult önkormányzatok a tulajdonukat képző ingatlanokat érintő beruházásokat,
felújításokat saját költségvetésük terhére biztosítják, ezért az ilyen címen keletkező
vagyonnövekmény – ideértve a Társulás megszűnésének esetét is – kizárólag a
tulajdonos önkormányzatot illeti meg. Ő jogosult és köteles azt a vonatkozó
jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartani, valamint felelős az ezekkel
kapcsolatos beszerzések során a jogszabályi előírások betartásáért.
4.3. A társult önkormányzatok tulajdonát képező eszközvagyon 2011. szept. 1. napján
intézményi székhely, illetve tagintézményi bontásban rögzítésre kerülnek.
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5. A közösen fenntartott intézmény működésének finanszírozása
5.1. A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az Intézmény költségvetését
akként alakítják ki és fogadják el, hogy a székhely óvoda és tagóvodák működésére
fordítandó kiadások (valamint az intézményi saját bevételek is) az Intézmény
költségvetésén belül elkülönülten meghatározhatóak legyenek.
5.2. A társult önkormányzatok rögzítik, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. Tv. rendelkezéseinek megfelelően az Intézmény szakmai jellegű
költségvetését - az általuk biztosított önkormányzati támogatások meghatározásával –
a társult önkormányzatok képviselő-testületei fogadják el. A feladatra vonatkozó
állami normatívákat Ózd Város Önkormányzata igényli meg.
5.3. A Csernely községi tagintézmény egy óvodai csoportja működéséhez szükséges két
fő óvónő, egy fő dajka és egy fő konyhai kisegítő foglalkoztatását, a személyi
juttatásokat és munkaadókat terhelő járulék kiadásait Ózd város Önkormányzata
vállalja. A Csernely községi tagintézmény fenntartásával kapcsolatos dologi
kiadásokat (fűtés, világítás, takarítás, telefon és karbantartás költségeit) a Csernely
Község Önkormányzata biztosítja. A gyermekek
étkeztetését Csernely
Önkormányzata saját konyhájáról biztosítja és vásárolt szolgáltatásként számlázza az
ózdi Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága felé.
5.4. Ózd Város Önkormányzata a domaházi községi tagintézmény esetében vállalja két
óvodai csoporttal három fő óvónő, két fő dajka és egy fő konyhai dolgozó személyi
juttatásait és a munkaadókat terhelő járulékok kiadásait, továbbá vállalja a konyha
működtetését, valamint a konyha kapacitásától és igénytől függően szociális és
vendég étkezést tud biztosítani
térítési díj ellenében. A domaházi községi
tagintézmény és konyha épületének fenntartásával kapcsolatos dologi kiadásokat
(fűtés, világítás, takarítás, telefon, karbantartás költségeit) Domaháza Község
Önkormányzata vállalja.
5.5. A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulás működése során az
intézmény-finanszírozás kérdését évente – az Intézmény költségvetésének
meghatározásával egyidejűleg – áttekintik, a jelen megállapodást a szükséges
változtatásoknak megfelelően módosítják, a társult önkormányzatok intézményi
struktúrájában és a központi költségvetési hozzájárulások szabályozásában beállott
módosításokat követően.

III. A Társulási Megállapodás módosítása
A megállapodás módosítását bármilyek tag kezdeményezheti. A társult önkormányzatok a
megállapodás módosításáról az erre irányuló kezdeményezés megküldésétől számított 60
napon belül döntenek. A Társulási Megállapodást a társult önkormányzatok kizárólag írásban,
közös megegyezéssel módosíthatják. A megállapodás módosításának jóváhagyásához
valamennyi társult önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott döntése
szükséges.

IV. A Társulás megszűnése
1. A Társulás megszűnik:
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a) ha a Társult önkormányzatok elhatározzák a Társulás megszüntetését. A Társulás
megszüntetéséhez a résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének
minősített többséggel hozott döntése szükséges.
b) amennyiben a társult önkormányzatok képviselő-testületei a megállapodást a IV/2.
pontban foglaltaknak megfelelően, jogszerűen felmondják.
c) A bíróság jogerős döntése alapján.
2. A Társulási Megállapodást felmondani – jelen pontban foglalt valamennyi körülmény
figyelembe vétele mellett – a naptári év utolsó napjával lehet. A felmondásról hozott
döntést a képviselő-testületnek - a tanévhez igazodóan, és az azzal kapcsolatos tanügyigazgatási, költségvetési szempontok alapján – a felmondás évének legkésőbb június
30. napjáig, minősített többséggel kell elfogadnia és a Társulás tagjaival írásban
közölnie. A felmondás évében a tanév kezdetével a megállapodást felmondó
önkormányzat a kötelezően ellátandó közoktatási feladatának teljesítéséről maga
köteles gondoskodni.
3. A Társulás vagy a tagsági jogviszony megszűnését követően a társult önkormányzatok
egymással a Társulásból eredő vagyoni viszonyaik kapcsán a II/4. pontnak
megfelelően elszámolni kötelesek.

V. A Társulás ellenőrzése
1. A társult önkormányzatok képviselő-testületei célszerűségi és gazdasági szempontból
ellenőrzik a Társulás működését.
2. A társult önkormányzatok polgármesterei évente legalább egyszer beszámolnak a
képviselő-testületeknek a Társulás tevékenységéről, a közösen fenntartott intézmény
pénzügyi helyzetéről a társulási cél megvalósulásáról.
3. Társult önkormányzatok rögzítik,
ellenőrzését biztosítják.

hogy Intézmény fenntartói (gazdálkodási)

VI. Vegyes és záró rendelkezések
1. Jelen Társulási Megállapodás - az együttműködő felek legkésőbb 2011. május 31. napjáig
meghozandó testületi döntései alapján - 2011. augusztus 30. napján lép hatályba.
2. A társult önkormányzatok feladatellátási kötelezettségét a Társulás létrehozása nem érinti.
Ózd, 2011. ………………………….

Bükkmogyorósd, 2011. ……………………..

………………………………………..
Ózd Város Önkormányzata
Képviseletében
Fürjes Pál polgármester
Csernely, 2011. ………………………….

…………………………………………
Bükkmogyorósd Község Önkormányzata
képviseletében
Pataki Csaba polgármester
Domaháza, 2011. ……………………..
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………………………………………..
Csernely Község Önkormányzata
Képviseletében
Vincze Tamás polgármester

…………………………………………
Domaháza Község Önkormányzata
képviseletében
Elek István polgármester

Záradék:
A Társulási Megállapodást Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete150./KH/2011.
(V. 30.) határozatával, Bükkmogyorósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
33/2011. (V. 27.) KT határozatával, Csernely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
55/2011. (V. 27.) KT határozatával, Domaháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 94/2011. (V. 26.) KH határozatával jóváhagyta.
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150/KH/ 2011. (V. 30.) sz. határozat 5. melléklete

ALKOTMÁNY ÚTI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
MÓDOSÍTÁSA
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 150/KH/2011. (V. 30.) határozatával
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (1) és (4) bekezdés, 37. § (2) és (5)
bekezdés, 88. § (6) bekezdés, 102. § (3) bekezdés, 121. § (1) bekezdés 15., továbbá az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése,valamint a
226/2010. (VIII. 13.). sz. Korm. rendelettel módosított, az államháztartás működéséről
szóló 292/2009. (XII. 19.) sz. Korm. rendelet alapján az Alkotmány Úti Óvoda Alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirata 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„ 1. A költségvetési szerv neve:
OM azonosítója:

Alkotmány Úti Összevont Óvoda
028511”

2. Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: alapfokú oktatás
Szakágazati besorolása:

851000”

3. Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„5. Alap és vállalkozási tevékenysége:
2010. január 1-től érvényes szakfeladat rendszere:
Óvodai nevelés, ellátás
(Az óvoda a kulturális miniszter által kiadott Óvodai Integrációs Program
alapján képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést biztosít, óvodai
fejlesztő programot szervez.)

851011 1

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

851012 1

(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)
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátása

851013 1
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Óvodai intézményi étkeztetés

562912 1

Kiegészítő tevékenysége
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Éttermi, mozgó vendéglátás
Munkahelyi étkeztetés

856099 2
882129 2
561000 2
562917 2

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.”

4. Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
„6. Működési köre:

alapfokú oktatás
Ózd város
Bükkmogyorósd község
Csernely község
Domaháza község területén
Jelen Alapító Okirat függelékében
meghatározott területen”

5. Az Alapító Okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„ 7. Irányító szerve neve, székhelye:

Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3600 Ózd, Városház tér 1.

Felügyeleti szerve:

Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Bükkmogyorós Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Csernely Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Domaháza Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete”

6. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:
„ 8. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdaságit feladatait az
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el.”
7. Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:
„12. Alapító illetve fenntartó neve és címe:
Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
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3600 Ózd, Városház tér 1.
Bükkmogyorósd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5.
Csernely Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3648 Csernely, Kissor út 26.
Domaháza Község Önkormányzatának
Képviselő-testület
3627 Domaháza, Petőfi út 9.”

8. Az Alapító Okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul:
„15. Tagintézményei:

Mogyorósvölgyi Tagóvoda
Csernelyi Tagóvoda
Domaházi Tagóvoda”

9. Az Alapító Okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:
„16. Telephelyei:
Alkotmány Úti Óvoda
Mogyorósvölgyi Tagóvoda
Csernelyi Tagóvoda
Domaházi Tagóvoda

3600 Ózd, Alkotmány út 2.
3600 Ózd, Mogyorósvölgy 2/A.
3648 Csernely, Kissor út 29.
3627 Domaháza, Dózsa György út 69/A.”

10. Az Alapító Okirat 17. pontja az alábbiak szerint módosul:
„17. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Ózd város tulajdonában álló:
5036 hrsz. alatt nyilvántartott 5445 m2 alapterületű ingatlan a rajta található óvoda épülettel,
szolgálati lakással, játszóudvarral és melegítő konyhával (3600 Ózd, Alkotmány út 2.).
6627 hrsz. alatt nyilvántartott 2403 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található óvoda
épülettel és játszó udvarral (3600 Ózd, Mogyorósvölgy 2/A.).
Csernely község tulajdonában álló:
1021 hrsz. alatt nyilvántartott 249 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található óvoda
épülettel és játszóudvarral (3648 Csernely, Kissor út 29.)
Domaháza község tulajdonában álló:
97/2 hrsz. alatt nyilvántartott 2666 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található óvodával
(3627 Domaháza, Dózsa György út 69/A.)
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A nevelő-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott immateriális
javak, tárgyi eszközök, mennyiségben nyilvántartott kis értékű tárgyi eszközök.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon
használhatja.
Ingóságok, eszközök az intézmény általános vagyonleltára szerint”
11. Az Alapító Okirat 19. pontja az alábbiak szerint módosul:
„19. Maximális gyermeklétszám:
Alkotmány Úti Óvoda
Mogyorósvölgyi Tagóvoda
Csernelyi Tagóvoda
Domaházi Tagóvoda

100 fő
70 fő
31 fő
43 fő”

12. Az Alapító Okirat 21. pontja az alábbiak szerint módosul:
„21. Csoportok száma:
Alkotmány Úti Óvoda
Mogyorósvölgyi Tagóvoda
Csernelyi Tagóvoda
Domaházi Tagóvoda

4 óvodai csoport
3 óvodai csoport
1 óvodai csoport
2 óvodai csoport”

13. Az Alapító Okirat függeléke az alábbiak szerint módosul.
„Függelék:
Az Alkotmány Úti Összevont Óvoda felvételi körzete:
Alkotmány Úti Óvoda:
Akácos út
Alkotmány út
Gyár út
Hetes telep
Hetes völgy
Ív út
Kazinczy Ferenc utca
Október 23. tér
Óvoda utca
Rombauer tér
Szabó Lőrinc utca
Táncsics telep
Új telep
Váci Mihály utca
Vajda János utca
Mogyorósvölgyi Tagóvoda:
48-as út
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Ady Endre utca
Bartók Béla utca
Bányász utca
Béke utca
Bem út
Cserdalápa utca
Egyház völgy
József Attila út
Karu utca
Kazinczy Ferenc utca
Kenderszer út
Mogyorós völgy
Pázmány út
Rákóczi Ferenc utca
Révay utca
Sturman utca
Szondi György utca
Toldi Miklós utca

Csernelyi Tagóvoda:
Csernely község teljes közterülete és
Bükkmogyorósd község teljes közterülete
Domaházi Tagóvoda:
Domaháza község teljes közterülete
14. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban
változatlanul fennmaradnak.
Ó z d, 2011. május 30.

Fürjes Pál
polgármester

Záradék:
Az Alkotmány Úti Óvoda Alapító Okiratának módosítását Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete, 150/KH/2011. (V. 30.) határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat módosítás 2011. augusztus 30. napján lép hatályba.
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150/KH/ 2011. (V. 30.) sz. határozat 5/a. melléklete

AZ ALKOTMÁNY ÚTI ÖSSZEVONT ÓVODA
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 150/KH/2011. (V. 30.) határozatával
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (1) és (4) bekezdés, 37. § (2) és (5)
bekezdés, 88. § (6) bekezdés, 102. § (3) bekezdés, 121. § (1) bekezdés 15., továbbá az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése,valamint a
226/2010. (VIII. 13.). sz. Korm. rendelettel módosított, az államháztartás működéséről
szóló 292/2009. (XII. 19.) sz. Korm. rendelet alapján az alábbi – egységes szerkezetbe
foglalt – Alapító Okiratot adja ki:

1. A költségvetési szerv neve:
OM azonosítója:

Alkotmány Úti Összevont Óvoda
028511

2. Székhelye:

3600 Ózd, Alkotmány út 2.

3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály:

-

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: alapfokú oktatás
Szakágazati besorolása:

851000

5. Alap és vállalkozási tevékenysége:
2010. január 1-től érvényes szakfeladat rendszere:
Óvodai nevelés, ellátás
(Az óvoda a kulturális miniszter által kiadott Óvodai Integrációs Program
alapján képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést biztosít, óvodai
fejlesztő programot szervez.)

851011 1

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

851012 1

(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)
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátása

851013 1

Óvodai intézményi étkeztetés

562912 1
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Kiegészítő tevékenysége
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Éttermi, mozgó vendéglátás
Munkahelyi étkeztetés

856099 2
882129 2
561000 2
562917 2

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

6. Működési köre:

alapfokú oktatás
Ózd város
Bükkmogyorósd község
Csernely község
Domaháza község területén
Jelen Alapító Okirat függelékében
meghatározott területen

7. Irányító szerve neve, székhelye:

Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3600 Ózd, Városház tér 1.

Felügyeleti szerve:

Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Bükkmogyorós Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Csernely Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Domaháza Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

8. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdaságit feladatait az
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el.

9. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje
Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázat útján Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete határozott időre bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. Az egyéb munkáltatói
jogokat Ózd Város Polgármestere gyakorolja.

10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. Egyéb esetekben a
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Munka Törvénykönyve 1992. évi XII. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

11. Jogi személyiségű szervezeti egysége:

nincs

12. Alapító illetve fenntartó neve és címe:
Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3600 Ózd, Városház tér 1.
Bükkmogyorósd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5.
Csernely Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3648 Csernely, Kissor út 26.
Domaháza Község Önkormányzatának
Képviselő-testület
3627 Domaháza, Petőfi út 9.

13. Az intézmény típusa:

napköziotthonos óvoda

14. Nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai: kizárólag magyar nyelvű kisebbségi nevelés

15. Tagintézményei:

Mogyorósvölgyi Tagóvoda
Csernelyi Tagóvoda
Domaházi Tagóvoda

16. Telephelyei:
Alkotmány Úti Óvoda
Mogyorósvölgyi Tagóvoda
Csernelyi Tagóvoda
Domaházi Tagóvoda

3600 Ózd, Alkotmány út 2.
3600 Ózd, Mogyorósvölgy 2/A.
3648 Csernely, Kissor út 29.
3627 Domaháza, Dózsa György út 69/A.

17. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Ózd város tulajdonában álló:
5036 hrsz. alatt nyilvántartott 5445 m2 alapterületű ingatlan a rajta található óvoda épülettel,
szolgálati lakással, játszóudvarral és melegítő konyhával (3600 Ózd, Alkotmány út 2.).
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6627 hrsz. alatt nyilvántartott 2403 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található óvoda
épülettel és játszó udvarral (3600 Ózd, Mogyorósvölgy 2/A.).
Csernely község tulajdonában álló:
1021 hrsz. alatt nyilvántartott 249 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található óvoda
épülettel és játszóudvarral (3648 Csernely, Kissor út 29.)
Domaháza község tulajdonában álló:
97/2 hrsz. alatt nyilvántartott 2666 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található óvodával
(3627 Domaháza, Dózsa György út 69/A.)
A nevelő-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott immateriális
javak, tárgyi eszközök, mennyiségben nyilvántartott kis értékű tárgyi eszközök.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon
használhatja.
Ingóságok, eszközök az intézmény általános vagyonleltára szerint.
18. Vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlan vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.
A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályairól
szóló rendeletek az irányadók.
19. Maximális gyermeklétszám:
Alkotmány Úti Óvoda
Mogyorósvölgyi Tagóvoda
Csernelyi Tagóvoda
Domaházi Tagóvoda
20. Tagozat megnevezése:

100 fő
70 fő
31 fő
43 fő
nincs

21. Csoportok száma:
Alkotmány Úti Óvoda
Mogyorósvölgyi Tagóvoda
Csernelyi Tagóvoda
Domaházi Tagóvoda

4 óvodai csoport
3 óvodai csoport
1 óvodai csoport
2 óvodai csoport

Ózd, 2011. május 30.
Fürjes Pál
polgármester
Záradék:
Az Alkotmány Úti Összevont Óvoda Alapító Okiratát Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete, 150/KH/2011. (V. 30.) határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat 2011. augusztus 30. napján lép hatályba.
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Függelék
Az Alkotmány Úti Összevont Óvoda felvételi körzete:
Alkotmány Úti Óvoda
Akácos út
Alkotmány út
Gyár út
Hetes telep
Hetes völgy
Ív út
Kazinczy Ferenc utca
Október 23. tér
Óvoda utca
Rombauer Tivadar tér
Szabó Lőrinc utca
Táncsics telep
Új telep
Váci Mihály utca
Vajda János utca
Mogyorósvölgyi Tagóvoda:
48-as út
Ady Endre utca
Bartók Béla utca
Bányász utca
Béke utca
Bem út
Cserdalápa utca
Egyház völgy
József Attila út
Karu utca
Kazinczy Ferenc utca
Kenderszer út
Mogyorós völgy
Pázmány út
Rákóczi Ferenc utca
Révay utca
Sturman utca
Szondi György utca
Toldi Miklós utca
Csernelyi Tagóvoda:
Csernely község teljes közterülete és
Bükkmogyorósd község teljes közterülete
Domaházi Tagóvoda:
Domaháza község teljes közterülete
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2.) napirend
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (….) önkormányzati
rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Dr. Bélteczi János elmondja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta a
rendelet módosítását. A rendkívüli élethelyzetben történő segély elbírálásnál a
rugalmasság érdekében a rendelet felhatalmazza a polgármestert a döntés
meghozatalára, szükség esetén így az állampolgár még gyorsabban juthat segítséghez.
A jövedelempótló juttatás feltételeinek az ellenőrzésénél újabb - véleménye szerint
kicsit túlbonyolított - kört tesz kötelezővé a jogszabály, ugyanis a jegyzőhöz utalja a
feltételek ismételt ellenőrzését. A Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a képviselőtestület a szakbizottság javaslatára felkérhetné országgyűlési képviselő urat a
jogszabály módosításának a kezdeményezésére, így a felesleges kört ki lehetne iktatni
az ellenőrzés kapcsán. Az egyéni méltányosság alapján adható közgyógyellátás
keretéből a felhasználás jelentősen megemelkedett. Szükséges áttekinteni annak
lehetőségét, hogy az év hátralévő időszakában hogyan tudják biztosítani ezt a juttatást.
A rendelet a közgyógyellátás megadásának feltételrendszerét pontosítja. A bizottság
elfogadásra javasolja a rendeletet.
Vitális István ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és
Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttes ülésen megtárgyalta a rendelet-tervezetet. A
közgyógyellátás 5 M Ft-os keretéből 4 M Ft már felhasználásra került. Az
önkormányzat előtt a következő lehetőségek állnak a kérdés rendezésére. Az egyik
lehetőség, hogy a szükséges összeg átcsoportosításra kerüljön egyéb szociális
költségirányzatokból, a másik a rendelet szigorítása, vagy esetleg a méltányossági
ellátás megszüntetése. Az állam normatív támogatást nem ad a méltányossági ellátásra,
az önkormányzat saját forrásaiból finanszírozza ezen ellátásokat. Jelen esetben az
önkormányzatnak hitelt kell felvennie ezek biztosítására. Az ellátás további szűkítése
nem lenne szerencsés, de a költségvetés módosításakor meg kell vizsgálni, hogy
milyen lehetőség van a lakosság irányába folyósított juttatások finanszírozására.
Hitelfelvételi lehetősége az önkormányzatnak záros határidőn belül nem lesz. A város
hitelfelvételi lehetősége beszűkült, ezért nem szociális érzékenységből, hanem fiskális
szempontok alapján ezen ellátásoknak a megváltoztatása szükségessé fog válni. Nem
az államilag normatíva alapján járó juttatásokról van szó, hanem azokról, amelyeket
korábban az önkormányzat erejéhez mérten, vagy erőn felül próbált a lakosságnak
juttatni. A két bizottság a rendelet-módosítást elfogadásra javasolja.
Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Berki Lajos elmondja, teljes mértékben egyetértenek azzal, hogy szociális segélyt
csak az kapjon, akinek a környezete rendben van. Problémaként jelentkezik viszont,
hogy az igény benyújtásától hosszadalmas időt vesz igénybe, mire kiérkezik a
Közterület-felügyelet megállapítani, hogy rendben van-e a lakókörnyezet. Sokszor
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csak egy hónapos késéssel kapják meg a megítélt segélyt. Ezek az emberek egyikhónapról a másikra élnek, megkapják ugyan a pénzüket, de egy hónapos késéssel.
Krokavecz Györgyné elmondja, valós gondot vetett fel a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnöke. Az új kérelmezők egy részénél előfordul az, hogy
késedelmesen kerül megállapításra a támogatás, tekintettel arra, hogy a Közterületfelügyeletnél nagy mennyiségű vizsgálatot kell elvégezni. Többször kezdeményezték,
hogy az új kérelmezők élvezzenek elsőbbséget, próbálják minél hamarabb megejteni
az ellenőrzést. Sajnos nem minden esetben tudnak időben eljutni a kérelmezőhöz, így
nem tudnak minden esetben abban a hónapban dönteni, amikor benyújtották a
kérelmet. Kijelenti a Közterület-felügyelet nevében is, hogy ettől gyorsabban nem
képesek az ellenőrzéseket elvégezni. Türelmet kérnek, a jegyzőkönyvek beérkezésekor
azonnal döntenek a kérelemről, és hó közben is kifizetik azokat az ellátásokat,
amelyek tárgyhóban megállapításra kerültek.
Dr. Almási Csaba szerint Osztályvezető asszony a Közterület-felügyelet oldaláról
közelítette meg a problémát, de ez a probléma nem vetődne fel, ha az adott kérelmezők
úgy élnének lakóhelyükön, mint ahogy az elvárható lenne. A rend és tisztaság kérdése
elsősorban nem pénz, hanem mentalitás és szorgalom kérdése. Abban az esetben, ha a
lakókörnyezet rendben lenne, akkor a Közterület-felügyelet nagy leterheltségére nem
is kerülhetne sor. Minél kevesebb olyan új igénylő lesz, aki szemetes
lakókörnyezetben él, akkor ez a probléma sem fog ennyire súlyozottan felvetődni.
Fazekas Zoltán elmondja, a következő testületi ülésre elkészül a tájékoztató a
szociális rendelet módosításának hatásairól és tapasztalatairól. Lehetőség lesz
részletesebben elemezni a helyzetet. Kéri, szavazzanak a rendelettel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az alábbi
rendeletet
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (V. 31.) önkormányzati
rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.
18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b)
pont ba)-bd) alpontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 37/A. § (3) bekezdésében, a 45. §
(1) bekezdésében, a 46. § (1) bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében, valamint a 132. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Ózd
Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 31.)
önkormányzati rendelet 2. melléklete 2.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében
eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság véleményének kikérésével a pénzbeli
és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II. 18.) önkormányzati
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
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1. § Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Rendelet) bevezető része az alábbi szövegrésszel egészül ki:
[ Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3)
bekezdés b) pont ba)-bd) alpontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 37/A. § (3)
bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 46. § (1) bekezdésében, az 50. § (3)
bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva,]
„valamint Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2.6. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság
véleményének kikérésével”
[a következőket rendeli el:]
2. § A Rendelet 5. § b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Szociális rászorultság fennállása esetén a jogosult számára a polgármester átruházott
hatáskörben]
„ba) átmeneti segélyt - a 12. § c) pontjában foglaltak kivételével -, ide értve az Szt. 7. §-a
alapján nyújtott átmeneti segélyt is,”
[állapít meg.]
3. § A Rendelet 5. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Szociális rászorultság fennállása esetén]
„c) az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben a 12. § c) pontjában
foglaltak alapján átmeneti segélyt”
[állapít meg.]
4. § A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Abban az esetben, ha a Közterület-felügyelet a helyszíni ellenőrzéskor a 10. § (2)
bekezdésében foglaltak teljesítése vonatkozásában hiányosságot vagy szabálytalanságot
állapít meg, a jegyző legfeljebb tíz napos határidő tűzésével a kérelmezőt vagy jogosultat
a hiányosság pótlására, a szabálytalanság megszüntetésére hívja fel.”
5. § A Rendelet 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„15. § Méltányosságból – egy év időtartamra – közgyógyellátásra jogosult az a
szociálisan rászorult személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem eléri
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, de nem haladja meg
a 150%-át, egyedül élő esetében eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át, de nem haladja meg a 250%-át, és sem neki, sem családjának
vagyona nincs, továbbá a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át.”
Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester
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3.) napirend
Javaslat az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. könyvvizsgálója részére egyszeri
megbízás jóváhagyására
Vitális István elmondja, az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. beolvasztásra került az
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-be. Miután számviteli szabályok kötelezik a céget, el kell
készíteni egy tevékenység záró beszámolót, melyet könyvvizsgálati eljárás alá kell
helyezni. A könyvvizsgáló megbízatása május 31-én lejárt, ezért célszerű vele
megbízási szerződést kötni, hogy végezze el a könyvvizsgálatot. A Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslattal kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
151/KH/2011. (V.30.) határozat
Tárgy: Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. könyvvizsgálója részére egyszeri
megbízás jóváhagyása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és alapítói jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:
1.)

A Képviselő-testület a jogutódlással megszüntetett Ózdi Sportcentrum
Nonprofit Kft. tevékenységzáró beszámolójának könyvvizsgálatával
megbízza Nagy-Sándorné Havelant Erikát (3600 Ózd, Vasvár út 53. 5/1.) az
alábbi feltételekkel:
- a megbízás időtartama: 2011. június 1. napjától a beszámoló elfogadásáig
- a megbízás egyszeri díja: 50.000,- Ft + áfa

2.)

A Képviselő-testület felkéri az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft., mint jogutód
társaság ügyvezetőjét, hogy a határozat 1. pontja értelmében a megbízási
szerződést kösse meg.

Felelős: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: 2011. június 1.
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4.) napirend
Javaslat az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ átszervezésére, valamint Ózd
Város Önkormányzata és Domaháza Község Önkormányzata közötti intézményfenntartó
társulási megállapodás módosítására
Fazekas Zoltán hangsúlyozza, ismét nagy jelentőségű döntés előtt állnak. A Képviselőtestület januári szándéknyilatkozata szerint az Árpád Vezér ÁMK szakképző részlegét át
kívánták adni a megyei önkormányzatnak. A szükséges tárgyalásokat, egyeztetéseket
lefolytatták, mely arra az eredményre vezetett, hogy egyik fél számára sem előnyös az
átadás, pénzügyi, szakmai, és az ingatlan megosztása szempontjából sem. Ezért a
2011/2012-es tanévben nem kerül sor az átadásra, legkorábban a következő tanévben
térnek vissza a kérdésre. Az új közoktatási törvény az önkormányzatok működését
alapvetően meghatározó finanszírozási rendszere ezen még módosíthat. Megjegyzi, hogy
a SZIKSZI-vel kapcsolatos tárgyalások eredménye is az lett, hogy egyik fél számára sem
előnyös az átvétel. Ezért az iskola az önkormányzat működtetésében marad. Az
előterjesztés második része tartalmazza Ózd Város Önkormányzata és Domaháza község
között korábban megkötött intézményfenntartó társulás módosítását. Csernely Község
Önkormányzata tagja lesz a társulásnak, mivel Csernelyben megszűnik az általános
iskolai oktatás, a tanulók a bükkmogyorósdi tagintézménnyel együtt az Árpád Vezér
iskolában folytatják tanulmányaikat. A megállapodás kölcsönösen előnyös mindenki
részére, hisz a csernelyi önkormányzat az iskola fenntartása miatt jelentős mértékben
eladósodott, Ózd város pedig a bejáró tanulók miatt emelt szintű normatívát fog kapni, így
biztosított lesz az Árpád Vezér iskolának a működtetése. Az előterjesztés harmadik része
foglalkozik a Szentsimoni Művelődési Ház és a Szentsimoni Helytörténeti Gyűjtemény
Ózdi Művelődési Intézmények kezelésébe kerülésével.
Obbágy Csaba hangsúlyozza azért maradt el az ÁMK szakképző intézményegységének
megyei fenntartása adása, mert az sem a megyének, sem az önkormányzatnak nem jelent
előnyt. A képviselő-testület elhatározta, hogy profil-tisztítást fog végrehajtani,
racionalizálni fog, ennek részeként kerül át az ÓMI kezelésébe a Szentsimoni Művelődési
Ház és a helytörténeti gyűjtemény. A Csernelyi község belépése az intézményfenntartó
társulásba mindkét fél részről kölcsönös előnyökkel jár, hisz az Árpád Vezér Úti
Általános Iskola csökkenő gyereklétszámát kompenzálni tudják, a csernelyi gyerekek
pedig szakos ellátottsághoz jutnak. Beszállításuk zavartalan lesz, költsége nem Ózd
városát fogja terhelni. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Vitális István ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és
Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttes ülésén tárgyalta az előterjesztést. Pénzügyi,
esélyegyenlőségi szempontból is egyhangúlag elfogadásra javasolják.
Tóth Pál elmondja, az előterjesztést az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság
megtárgyalta, azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Kisgergely András elmondja, januári ülésükön elhangzott, hogy nem lehet probléma a
SZIKSZI és az Árpád Vezér ÁMK szakképző részének megyei önkormányzathoz való
átadásával, hisz a megyei önkormányzat vezetése is a FIDESZ tagjaiból tevődik össze, és
a megye országgyűlési képviselői is ez irányba fognak eljárni. A tárgyalások folyamatáról
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nem hallott, és most szembesült azzal, hogy nem sikerült az átadás. Úgy gondolja, bővebb
tájékoztatást kellene adni arról, mi volt a probléma.
Fazekas Zoltán kifejti, probléma nincs és nem is volt a folyamatokban. Voltak kemény
tárgyalások, mindkét fél a gyermekek érdekét tartotta a legfontosabb szempontnak a
döntések meghozatalakor, de nyilván ezen túl mindenki a saját érdekeit is figyelembe
vette. Az Árpád ÁMK esetében előtérbe került az intézmény fenntartás, az épület, a
technika, a berendezések megosztásának a kérdése. A SZIKSZI esetében a dolgozói
létszám átvétele játszott közre. Nagy létszámmal működik az intézmény és ennek átvétele
fontos szempont. Kisgergely András úr is tagja a megyei közgyűlésnek, tehát tisztában
van pénzügyi helyzetével, ez is közrejátszott a döntés meghozatalánál.
Obbágy Csaba válaszol Kisgergely András által feltett kérdésre. Az átvétel
meghiúsulásának oka mindkét oldalról a pénztelenség volt. Visszatekintve az
önkormányzatok eddigi finanszírozására látható, hogy az intézmények fenntartására
milyen kevés összeg állt rendelkezésre, hogyan adósodtak el az önkormányzatok. Idéz az
előterjesztés szövegéből: „a feladat és használat átadásának időpontja a felek eltérő
megállapodásának hiányában nevelési oktatási feladat és intézmény esetén a bejelentést
követő év július 1-je, másik az oktatási feladat és intézmény esetén a bejelentést követő
január 1-je.” Hangsúlyozza a szövegből a felek eltérő megállapodásának hiányában
megfogalmazást. Nyilván Ózd Város Önkormányzata, mint felelős fenntartó, nem
mehetett bele olyan egyezségbe, amely túlzott hátrányt jelentett volna az intézmény
működésében. Reméli, az új közoktatási törvény jobb pozíciót biztosít majd számukra, és
lehet, hogy az átadás meg is hiúsulhat.

Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslatról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:

152/KH/2011. (V. 30.) határozat
Tárgy:

Az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ átszervezése, valamint
Ózd Város Önkormányzata és Domaháza Község Önkormányzata közötti
intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és a 35/KH/2011. (II. 17.), 37/KH/2011. (II. 17.) határozatokban foglalt
felhatalmazások alapján az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ és a
Domaházai Általános Iskola fenntartására vonatkozó intézményfenntartó Társulási
Megállapodás módosító okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodását, jelen határozat 1., illetve 1/a. melléklete szerint
jóváhagyja.
A dokumentumok aláírására a polgármestert hatalmazza fel.
Felelős.
Polgármester
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Határidő:

2011. május 30.

2. A Képviselő-testület az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ telephelyeiként
működő Szentsimoni Művelődési Házat és a Szentsimoni Helytörténeti Gyűjteményt
az Ózdi Művelődési Intézmények telephelyeiként működteti 2011. augusztus 30.
napjától.
Felelős.
Polgármester
Határidő:
értelemszerűen
3. A Képviselő-testület az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ Alapító
Okiratának módosító okiratát, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratát jelen határozat 2., illetve 2/a. melléklete szerint jóváhagyja.
A dokumentumok aláírására a polgármestert hatalmazza fel.
Felelős.
Polgármester
Határidő:
2011. május 30.
4. A Képviselő-testület az Ózdi Művelődési Intézmények Alapító Okiratának módosító
okiratát, valamit az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a jelen határozat 3.
illetve 3/a. melléklete szerint jóváhagyja.
A dokumentumok aláírására a polgármestert hatalmazza fel.
Felelős.
polgármester
Határidő:
2011. május 30.
5. A Képviselő-testület elrendeli az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ
módosított Alapító Okiratának a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi
nyilvántartásba vételével kapcsolatos intézkedés megtételét.
Felelős.
Pénzügyi Osztály Vezetője
Határidő:
Alapító Okirat aláírását követő 10 napon belül
6. A Képviselő-testület elrendeli az Ózdi Művelődési Intézmények módosított Alapító
Okiratának a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba
vételével kapcsolatos intézkedés megtételét.
Felelős.
Pénzügyi Osztály Vezetője
Határidő:
Alapító Okirat aláírását követő 10 napon belül
7. A Képviselő-testület az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ, valamint az
Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési előirányzatainak szükséges módosítását
az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokságának közreműködésével elrendeli.
Felelős:
Oktatási, Művelődési és Sport Osztály vezetője
Pénzügyi Osztály vezetője
Intézményvezetők
Határidő:
2011. augusztus 30.
8. A Képviselő-testület az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ Pedagógiai
Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Intézmény Minőségirányítási
Programjának, Házirendjének felülvizsgálatát rendeli el.

150

Felelős:
Határidő:

Oktatási, Művelődési és Sport Osztály vezetője
Intézményvezető
2011. augusztus 30.

9. A Képviselő-testület az Árpád Vezér ÁMK átszervezéssel kapcsolatos Közoktatási
Információs Rendszer (KIR) felé történő jelentési kötelezettség végrehajtását
elrendeli.
Felelős:
Intézményvezető
Határidő:
2011. augusztus 30.
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152/KH/2011. (V. 30.) határozat 1. melléklete

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRA
IRÁNYULÓ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA
A társult települések helyi önkormányzatainak képviselő-testületei a helyi
Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 1. §. (6)
bekezdés c. pontja, 41. és 43. §-ai, a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 8. §-a,
valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 88. §. (4)
bekezdése alapján a II/1. pontban nevesített települési önkormányzatok között
közoktatási feladataikat érintően közoktatási intézmény közös fenntartása és az azzal
kapcsolatos egyéb feladatok társulás keretében történő ellátása céljából létrejött
dokumentumot az alábbiak szerint módosítják:

1. A Társulási Megállapodás I.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1. A társulás tagjainak, székhelyeinek megnevezése:
A társult önkormányzatok:
a. Ózd Város Önkormányzata, 3600 Városház tér 1.
b. Domaháza Község Önkormányzata 3627 Domaháza, Petőfi Sándor út 9.
c. Bükkmogyorósd Község Önkormányzata 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5.
d. Csernely Község Önkormányzata 3648 Csernely Kissor út 26.”

2. A Társulási Megállapodás I.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„2. A társulás elnevezése: Ózd – Domaháza – Bükkmogyorósd – Csernely Intézményfenntartó Társulás „

3. A Társulási Megállapodás I.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. A Társulásban résztvevő felek kölcsönös szándéka legalább 3 tanéven (nevelési éven)
keresztül történő folyamatos működés. Ezt követően kölcsönös értékelés, minősítés alapján, a
működés évenkénti felülvizsgálatának tapasztalatai szerint működik tovább. A közös
működés első tanéve a 2011/2012-es tanév. „

4. A Társulási Megállapodás I.6. pontja az alábbiak szerint módosul:
„6. A Társulás Ózd Város Képviselő-testületének, Domaháza, Bükkmogyorósd és Csernely
Község Képviselő-testületének az Ötv. 10. §. (1) bek. e) pontja, valamint 15. §-a alapján
minősített többséggel elfogadott, a Társulási Megállapodást jóváhagyó döntésével jön létre. „

5. A Társulási Megállapodás II.1.5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1.5.

A társult önkormányzatok akként állapodnak meg, hogy a megállapodásban
meghatározott ügyekben csak a társult önkormányzatok képviselő-testületének
egyetértésével születhet döntés. Egyetértés hiányában az önkormányzatoknak
törekedniük kell a kérdés jogszabályoknak megfelelő és a szabályszerű működéshez
szükséges időn belül történő megoldására.”
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6. A Társulási Megállapodás II.4.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4.3. A társult önkormányzatok tulajdonát képező eszközvagyon 2011. augusztus 30.
napján intézményi székhely, illetve tagintézmény bontásban rögzítésre kerül.”

7.

A Társulási Megállapodás II.5.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.6. Csernely Község Önkormányzata biztosítja az Árpád Vezér Általános Művelődési
Központ általános iskolai intézményegységébe a tanulói jogviszonnyal rendelkező
- magántanulók kivételével – csernelyi gyermekek – július és augusztus hónapok
kivételével - autóbusszal történő szállítását. Ózd Város Önkormányzata számára
az Ózd Kistérség Többcélú Társulása igényli az autóbusszal utaztatott tanulók
után járó normatív támogatást. Ózd Város Önkormányzata vállalja az igényelt
állami támogatás átadását Csernely Község Önkormányzatának.”
8.

A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései
hatályukban változatlanul fennmaradnak. Jelen okirattal elfogadott módosítások
– az együttműködő felek képviselő-testületeinek döntése alapján – 2011.
augusztus 30. napján lépnek hatályba.

Ózd, 2011. ………………………….

Domaháza, 2011. ……………………..

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

…………………………………………
Domaháza Község Önkormányzata
képviseletében
Elek István polgármester

Bükkmogyorósd, 2011. ………………

Csernely, 2011. ………………………….

………………………………………..
Bükkmogyorósd Község Önkormányzata
képviseletében
Pataki Csaba polgármester

……………………………………………
Csernely Község Önkormányzata
képviseletében
Vincze Tamás polgármester

Záradék:
A Társulási Megállapodás módosítását Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete152/KH/2011. (V. 30.) határozatával, Domaháza Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 98/2011. (V. 26.) KH határozatával, Bükkmogyorósd Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete 31/2011. (V. 27.) KT határozatával, Csernely Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete 53/2011. (V. 27.) KT határozatával jóváhagyta.
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152/KH/2011. (V. 30.) határozatának 1/a. melléklete

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRA
(a megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)
amely létrejött a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:
Ötv.) 1. §. (6) bekezdés c. pontja, 41. és 43. §-ai, a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 8. §-a, valamint
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 88. §. (4) bekezdése
alapján a II/1. pontban nevesített települési önkormányzatok között közoktatási feladataikat
érintően közoktatási intézmény közös fenntartása és az azzal kapcsolatos egyéb feladatok
társulás keretében történő ellátása céljából.

I. A Társulás tagjai, székhelyük megnevezése, a Társulás adatai:
1. A társulás tagjainak, székhelyeinek megnevezése:
A társult önkormányzatok:
a. Ózd Város Önkormányzata, 3600 Városház tér 1.
b. Domaháza Község Önkormányzata 3627 Domaháza, Petőfi Sándor út 9.
c. Bükkmogyorósd Község Önkormányzata 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5.
d. Csernely Község Önkormányzata 3648 Csernely Kissor út 26.
2. A társulás elnevezése: Ózd – Domaháza – Bükkmogyorósd – Csernely Intézményfenntartó Társulás
3. A társulás székhelye: 3600 Ózd, Városház tér 1.
4. A Társulásban résztvevő felek kölcsönös szándéka legalább 3 tanéven (nevelési éven)
keresztül történő folyamatos működés. Ezt követően kölcsönös értékelés, minősítés
alapján, a működés évenkénti felülvizsgálatának tapasztalatai szerint működik tovább.
A közös működés első tanéve a 2011/2012-es tanév.
5. A Társulás működési területe: A Társulás elsősorban a társult önkormányzatok
közigazgatási területén működik arra való tekintettel, hogy a közösen fenntartani kívánt
intézmény itt található.
6. A Társulás Ózd Város Képviselő-testületének, Domaháza, Bükkmogyorósd és
Csernely Község Képviselő-testületének az Ötv. 10. §. (1) bek. e) pontja, valamint 15.
§-a alapján minősített többséggel elfogadott, a Társulási Megállapodást jóváhagyó
döntésével jön létre.
7. A közösen fenntartott közoktatási intézmény megnevezése:
- Árpád Vezér Általános Művelődési Központ
3600 Ózd, Árpád vezér út 13
- Domaházi Tagintézmény
3627 Domaháza, Dózsa György út 81.
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8. A társulás által ellátott feladatok:
- általános iskolai nevelés és oktatás 1-8 évfolyamon (1-4 évfolyamon
tagintézményben)
II. A közösen fenntartott intézménnyel összefüggő feladatok, jogok és kötelezettségek
1. Általános rendelkezések
1.1. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Ttv. 8. §. (1) és (3) bekezdése
rendelkezéseinek, továbbá a többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes
közszolgáltatások normatív működési támogatásról szóló mindenkori költségvetési
törvény rendelkezései alapján jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak
arra, hogy az I/7. pontban nevesített intézményt közösen – intézményfenntartó
társulás keretében – működtetik, a megállapodásban meghatározott egyes alapítóifenntartói jogokat, képviselő-testületeik közösen gyakorolják.
1.2.

Társult önkormányzatok a megállapodás aláírásával a közösen fenntartott
intézménnyel összefüggő szakigazgatási feladatokkal Ózd Város Önkormányzat
Jegyzőjét bízzák meg. A szakigazgatási feladatok ellátásával megbízottak a
tagintézményt érintő feladataik ellátása során kötelesek egyeztetni Domaháza Község
Önkormányzat Jegyzőjével. Egyes feladatok esetében Domaháza Község
Polgármesterével, valamint a tagintézmény vezetőjével.

1.3. A társult önkormányzatok a feladat ellátását szolgáló, a közösen fenntartott
intézmény használatában lévő ingatlan vagyon tekintetében alapelvként rögzítik, hogy
azok továbbra is kizárólagosan a társult önkormányzatok tulajdonában maradnak.
1.4. A társult önkormányzatok az intézményfenntartó társulás keretében közösen
fenntartott intézmény működési finanszírozása kapcsán alapelvként rögzítik, hogy
egyik önkormányzat sem juthat az intézmény közös fenntartása során a másik
önkormányzat terhére anyagi-gazdasági előnyhöz. Tekintettel arra, hogy a Társulás
létrehozásának egyik fontos célja a feladatellátás szakmai színvonalának emelése,
ezért társult önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy azt legalább a
Társulás létrehozásakor elért szakmai színvonalon biztosítják, ahhoz a szükséges
forrást az intézmény rendelkezésére bocsátják. A közösen megszerzett anyagi javak
felhasználásában, felosztásában közösen döntenek.
1.5. A társult önkormányzatok akként állapodnak meg, hogy a megállapodásban
meghatározott ügyekben csak a társult önkormányzatok képviselő-testületének
egyetértésével születhet döntés. Egyetértés hiányában az önkormányzatoknak
törekedniük kell a kérdés jogszabályoknak megfelelő és a szabályszerű működéshez
szükséges időn belül történő megoldására.
1.6. A társult önkormányzatok az Intézményi Társulás keretében történő fenntartás és a
közoktatási feladataik ellátása során figyelembe veszik a Többcélú Társulás és
tagjainak célkitűzéseit, amely azonban nem járhat a jelen Társulásban tagként részt
vevő önkormányzatok érdekeinek sérelmével és alapjogaik csorbításával.
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2. Fenntartói irányítással kapcsolatos rendelkezések:
2.1. A társult önkormányzatok rögzítik, hogy jelen Társulás célja az I/7. pontban
nevesített intézmény (továbbiakban: Intézmény) társulás keretében történő közös
fenntartása. Társult önkormányzatok rögzítik, hogy jelen megállapodás a Kt.
102.§.(3)
bekezdése
szerinti
intézmény-átalakításnak
(megszüntetésnek,
átszervezésnek) minősül. Az Intézmény létrehozásához és működtetéséhez szükséges
alapítói, fenntartói döntéseket a jogszabályban előírt egyeztetési, véleményeztetési
eljárást követően minősített többségű határozatukkal fogadhatják el a társult
önkormányzatok képviselő-testületei.
2.2. A társult önkormányzatok képviselő-testületei a fenntartói irányítás keretében
közösen gyakorolják az alább felsorolt fenntartói jogosítványokat:
a) az Intézmény költségvetésének meghatározása,
b) Intézmény gazdálkodási jogkörének, nevének, tevékenységi körének
módosítása, az Intézmény átszervezése,
c) Az Intézményben indítható osztályok, tanulócsoportok számának és
maximális létszámtól való eltérésének meghatározása.
d) Az Intézmény vezetőjének megbízása annak visszavonása, fegyelmi
felelősségre vonás kezdeményezése, fegyelmi büntetés kiszabása a társult
önkormányzatok képviselő-testületei hatáskörébe tartoznak. A felsorolt
munkáltatói jogok körébe nem tartozó egyéb munkáltatói jogokat az
Intézmény vezetője fölött Ózd Város Polgármestere gyakorolja. A
tagintézmények vezetői (iskola, óvoda) vonatkozásában a munkáltató
jogokat gyakorló székhely intézmény igazgatója, Domaháza Község
Polgármesterének egyetértését követően gyakorolja.
e) Az Intézmény Szervezeti és Működési szabályzatának, minőségirányítási
programjának pedagógiai programjának és házirendjének jóváhagyása a
társult önkormányzatok saját belső szabályzatainak megfelelően történik. A
társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az Intézmény alapító
okiratának elfogadását követően a megállapodás aláírásakor hatályban lévő –
fent részletezett – intézményi dokumentumokat, valamint önkormányzati
minőségirányítási programjaikat és önkormányzati intézkedési tervüket
összehangolják.
2.3

A társult önkormányzatok fenntartják a jogot, hogy a Kt. 104. §. (5) bekezdése
szerinti, az Intézmény tevékenységéről szóló átfogó beszámolót az Intézménytől
megkérjék és az abban foglaltakat megismerjék. Társult önkormányzatok a
szükséges költségek biztosítása mellett – külön-külön is jogosultak szakmai
ellenőrzés kezdeményezésére (Kt. 107. §.). Az Intézményben szakmai ellenőrzést,
illetve törvényességi ellenőrzést végző személynek, szervezetnek döntési,
intézkedési jogköre nincs.
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3. Közoktatási szakigazgatási feladatok ellátása:
3.1. A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az intézmény fenntartásával
kapcsolatos szakigazgatási feladatokat – a tapasztalatokon alapuló szakmai háttér és a
társulással elérni kívánt célok megvalósulásának biztosítása érdekében - Ózd Város
Jegyzője útján látják el. A tagiskolát érintő szakigazgatási feladatok kérdéseiben
Domaháza Község Jegyzőjével előzetesen egyeztetni szükséges.
3.2. A 3.1. pont szerinti feladatok különösen:
a

A II/2. pontban nevesített döntésekhez szükséges előkészítő munkák különös
tekintettel:
az Intézmény szervezeti és működési szabályzatának, minőségirányítási
programjának,
pedagógiai
programjának
és
házirendjének
jóváhagyására
történő előkészítése előzetes szakmai vizsgálat alapján,
-

az Intézmény vezetőjének kiválasztásával kapcsolatos nyilvános
pályázati
eljárás lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatok.

b) az önkormányzati minőségirányítási programoknak és az önkormányzati
intézkedési terveknek a jelen megállapodásban foglaltakra tekintettel történő
összehangolása,
c) az Intézmény működésének szakmai ellenőrzése, a pedagógiai programban
meghatározott feladatok végrehajtása, a pedagógiai-szakmai munka
eredményességének értékelése, valamint a pedagógiai tevékenységgel
összefüggő mérési, értékelési feladatok,
d

a Kt. 102. §. (3) bekezdésében meghatározott – az Intézmény szervezetének
kialakításával, költségvetésének megállapításával és vezetőjének megbízásával
kapcsolatos döntést megelőző – előzetes véleményeztetési eljárással
kapcsolatos, valamint a változás bejegyzéssel összefüggő feladatok,

e) az Intézmény törvényességi ellenőrzésével kapcsolatos feladatok.
3.3 A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Közokt. Tv. 83. §. (4)
bekezdése és a 91. §. (4) bekezdése alapján a jegyzői hatáskörbe tartozó igazgatási
feladatokat (felülbírálati kérelmek elbírálása) Ózd Város Jegyzője – a tagiskola
vonatkozásában előzetesen egyeztetve Domaháza Község Önkormányzat Jegyzőjével
– látja el.
4. Vagyoni rendelkezések
4.1. A társult önkormányzatok rögzítik, hogy a feladatellátást szolgáló ingatlanok
továbbra is az egyes önkormányzatok kizárólagos tulajdonában maradnak, amelyeket
a társult önkormányzatok az Intézmény használatába bocsátanak.
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4.2. A társult önkormányzatok a tulajdonukat képző ingatlanokat érintő beruházásokat,
felújításokat saját költségvetésük terhére biztosítják, ezért az ilyen címen keletkező
vagyonnövekmény – ideértve a Társulás megszűnésének esetét is – kizárólag a
tulajdonos önkormányzatot illeti meg, ő jogosult és köteles azt a vonatkozó
jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartani, valamint felelős az ezekkel
kapcsolatos beszerzések során a jogszabályi előírások betartásáért.
4.3. A társult önkormányzatok tulajdonát képező eszközvagyon 2011. augusztus 30.
napján intézményi székhely, illetve tagintézmény bontásban rögzítésre kerül.
5.

A közösen fenntartott intézmény működésének finanszírozása
5.1. A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az Intézmény költségvetését
akként alakítják ki és fogadják el, hogy a székhely iskola és tagiskola működésére
fordítandó kiadások (valamint az intézményi saját bevételek is) az Intézmény
költségvetésén belül elkülönülten meghatározhatóak legyenek.
5.2. A társult önkormányzatok rögzítik, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. Tv. rendelkezéseinek megfelelően az Intézmény szakmai jellegű
költségvetését - az általuk biztosított önkormányzati támogatások meghatározásával –
a társult önkormányzatok képviselő-testületei fogadják el. A feladatra vonatkozó
állami normatívákat Ózd Város Önkormányzata igényli meg.
5.3. A Domaháza községi tagintézmény fenntartásával kapcsolatos dologi kiadásokat
(fűtés, világítás, takarítás költségei) a Domaháza Községi Önkormányzat biztosítja.
5.4. A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulás működése alatt az
intézmény-finanszírozás kérdését évente – az Intézmény költségvetésének
meghatározásával egyidejűleg – áttekintik, a jelen megállapodást a szükséges
változtatásoknak megfelelően módosítják, a társult önkormányzatok intézményi
struktúrájában és a központi költségvetési hozzájárulások szabályozásában beállott
módosításokat követően.
5.5. Ózd Város Önkormányzata az állami támogatások terhére biztosítja a társulás
intézménye tanulói jogviszonnyal rendelkező – magántanulók kivételével – domaházi
gyermekek részére – július és augusztus hónapok kivételével – a tanulók autóbusszal
történő ingyenes szállítását.
5.6. Csernely Község Önkormányzata biztosítja az Árpád Vezér Általános
Művelődési Központ általános iskolai intézményegységébe a tanulói
jogviszonnyal rendelkező
- magántanulók kivételével – csernelyi gyermekek
– július és augusztus hónapok kivételével - autóbusszal történő szállítását. Ózd
Város Önkormányzata számára az Ózd Kistérség Többcélú Társulása igényli az
autóbusszal utaztatott tanulók után járó normatív támogatást. Ózd Város
Önkormányzata vállalja az igényelt
állami támogatás átadását Csernely Község Önkormányzatának.
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III. A Társulási Megállapodás módosítása
A megállapodás módosítását (megszüntetését, felmondását) bármilyek tag
kezdeményezheti. A társult önkormányzatok a megállapodás módosításáról
(megszüntetéséről, felmondásáról) az erre irányuló kezdeményezés megküldésétől
számított 60 napon belül döntenek. A Társulási Megállapodást a társult önkormányzatok
kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosíthatják. A megállapodás módosításának
jóváhagyásához valamennyi társult önkormányzat képviselő-testületének minősített
többséggel hozott döntése szükséges.

IV. A Társulás megszűnése
1, A Társulás megszűnik:
a) ha a társult önkormányzatok elhatározzák a Társulás megszüntetését. A Társulás
megszüntetéséhez a résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének
minősített többséggel hozott döntése szükséges.
b) amennyiben a társult önkormányzatok képviselő-testületei a megállapodást a IV/2.
pontban foglaltaknak megfelelően, jogszerűen felmondják.
c) A bíróság jogerős döntése alapján.
2. A Társulási Megállapodást felmondani –jelen pontban foglalt valamennyi körülmény
figyelembe vétele mellett – a naptári év utolsó napjával lehet. A felmondásról hozott
döntést a képviselő-testületnek - a tanévhez igazodóan, és az azzal kapcsolatos tanügyigazgatási, költségvetési szempontok alapján – a felmondás évének legkésőbb június
30. napjáig, minősített többséggel kell elfogadnia és a Társulás tagjával (tagjaival)
írásban közölnie. A felmondás évében a tanév kezdetével a megállapodást felmondó
önkormányzat a kötelezően ellátandó közoktatási feladatának teljesítéséről maga
köteles gondoskodni.
3. A Társulás vagy a tagsági jogviszony megszűnését követően a társult önkormányzatok
egymással a Társulásból eredő vagyoni viszonyaik kapcsán a II/4. pontnak
megfelelően elszámolni kötelesek.

V.

A Társulás ellenőrzése:

1. A társult önkormányzatok képviselő-testületei célszerűségi és gazdasági szempontból
ellenőrzik a Társulás működését, illetve a Többcélú Társulás „Belsőellenőrzési
rendszere” keretében végeznek ellenőrzést.
2. A társult önkormányzatok polgármesterei évente legalább egyszer – a Többcélú
Társulás működéséről történő beszámolóval egyidejűleg – beszámolnak a képviselőtestületeknek a Társulás tevékenységéről, a közösen fenntartott intézmény pénzügyi
helyzetéről a társulási cél megvalósulásáról.
3. Társult önkormányzatok rögzítik, hogy Intézmény fenntartói (gazdálkodási)
ellenőrzését a Többcélú Társuláson keresztül, a többi intézményük ellenőrzésével
azonos módon biztosítják.
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VI. Vegyes és záró rendelkezések:
1. Jelen Társulási Megállapodás az együttműködő felek legkésőbb 2011. május 31.
napjáig meghozandó testületi döntései alapján 2011. augusztus 30. napján lép
hatályba.
2. A társult önkormányzatok feladatellátási kötelezettségét a Társulás létrehozása nem
érinti.
Ózd, 2011. ………………………….

Domaháza, 2011. ……………………..

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

…………………………………………
Domaháza Község Önkormányzata
képviseletében
Elek István polgármester

Bükkmogyorósd, 2011. ………………

Csernely, 2011. ………………………….

………………………………………..
Bükkmogyorósd Község Önkormányzata
képviseletében
Pataki Csaba polgármester

……………………………………………
Csernely Község Önkormányzata
képviseletében
Vincze Tamás polgármester

Záradék:
A Társulási Megállapodást Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 152./KH/2011.
(V. 30.) határozatával, Domaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 99/2011.
(V. 26.) KH határozatával, Bükkmogyorósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
31/2011. (V. 27.) KT határozatával, Csernely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
53/2011. (V. 27.) KT határozatával jóváhagyta.
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152/KH/ 2011. (V.30.) sz. határozat 2. melléklete

ÁRPÁD VEZÉR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 152/KH/2011. (V. 30.) határozatával
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (1) és (4) bekezdés, 37. § (2) és (5)
bekezdés, 88. § (6) bekezdés, 89/B. §, 102. § (3) bekezdés, 121. § (1) bekezdés 15., továbbá
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2)
bekezdése,valamint a 226/2010. (VIII. 13.) sz. Korm. rendelettel módosított, az
államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) sz. Korm. rendelet alapján az
Árpád Vezér Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát az alábbiak szerint
módosítja:

1. Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: általános és középfokú oktatás
Szakágazati besorolás
853100”

2. Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
„6. Működési köre: általános és középfokú oktatás
Ózd város
Domaháza község
Bükkmogyorósd község
Csernely község
(Jelen Alapító Okirat 1. függelékében
meghatározott területen)”

3. Az Alapító Okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„7. Irányító szerv neve, székhelye:

Felügyeleti szerve:

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3600 Ózd, Városház tér 1.
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Domaháza Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Bükkmogyorósd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Csernely Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete”
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4. Az Alapító Okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul:
„15. Tagintézményei:

Domaházi Tagiskola”

5. Az Alapító Okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:
„16. Telephelyek, intézményegységek:
Intézményegység
1. Általános Iskola
Domaházi Tagiskola (1-4 évfolyam)

Telephely
3600 Ózd, Árpád vezér út 13.
3627 Domaháza, Dózsa György út 81.

2. Szakképző Iskola
Árpád Étterem és Egységei
Árpád Vendégház

3600 Ózd, Árpád vezér út 13.
3600 Ózd, Árpád vezér út 27.
3600 Ózd, Árpád vezér út 22.

3. Közművelődési intézményegység
Civil Ház

3600 Ózd, Árpád vezér út 29.”

6. Az Alapító Okirat 17. pontja az alábbiak szerint módosul:
„17. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában álló:

A székhelyén lévő Ózd Városi Önkormányzat tulajdonában álló 8110/A hrsz.
3415 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található oktatási épületekkel, tornateremmel,
sport- és egyéb udvarral, ebédlővel, tanétteremmel, cukrász tanüzemmel, konyhával,
tankonyhával és berendezésekkel (Ózd, Árpád vezér út 13.).

Az Ózd település tulajdonában álló 8133/A hrsz. 799 m2 alapterületű ingatlan a
rajta található központi óvodai konyhával, az Árpád Étteremmel és a hozzátartozó
egységekkel: tankávézóval, tansörözővel, kerthelyiséggel, látványkonyhával (Ózd, Árpád
vezér út 27.).

Az Ózd, Árpád vezér út 22. sz. alatt lévő 8360/A hrsz., 947,69 m2 alapterületű
ingatlan a rajta elhelyezkedő Ifjúsági Szálláshellyel, irodákkal, alagsorral.

Az Ózd, Árpád vezér út 29. sz. alatt lévő 8134. hrsz. ingatlanon elhelyezkedő,
1689 m2 alapterületű épület színházteremmel, irodával.

Az Ózd, Árpád vezér út 13. sz. alatt lévő, 8110/A hrsz. ingatlanon elhelyezkedő,
730,78 m2 alapterületű Fejlesztő Központ helyiség
Domaháza Község Önkormányzatának tulajdonában álló:
3627 Domaháza, Dózsa György út 81. sz. alatt lévő, 46 hrsz ingatlanon elhelyezkedő,
1487 m2 alapterületű általános iskola.„
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7. Az Alapító Okirat 1. függeléke az alábbiak szerint módosul:

„ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE
Intézmény OM azonosító:
Intézménynév:

028899
Árpád Vezér Általános Művelődési Központ

Székhely intézmény felvételi körzet:

3600 Árpád vezér út (teljes közterület),

3600 Bolyki főút (részletes, páratlan 1-37),

3600 Bornemissza út (teljes közterület),

3600 Bulcsú utca (teljes közterület),

3600 Deák út 130 
3600 Géza utca (teljes közterület),

3600 Kucsera Zoltán út (teljes közterület),

3600 Szabolcs köz

3600 Zrínyi Miklós út (részletes, páratlan 1-27., páros 2-86.)

3625 Barátság utca (teljes közterület),

3625 Bornemissza Gergely út (teljes közterület),

3625 Kaffka Margit utca (teljes közterület),

3625 Károlyi Mihály utca (teljes közterület),

3625 Krúdy Gyula utca (teljes közterület),

3625 Liget utca (teljes közterület),

3625 Szentsimon út (teljes közterület),

3662 Akna utca (teljes közterület),

3662 Boróka utca (teljes közterület),

3662 Cser utca (teljes közterület),

3662 Iskola utca (teljes közterület),

3662 Kisdobos utca (teljes közterület),

3662 Nyírfa utca (teljes közterület),

3662 Páfrány út (teljes közterület),

3662 Rendelő utca (teljes közterület),

3662 Rózsadomb utca (teljes közterület),

3662 Somsály út (teljes közterület),

3662 Somsályfő telep (teljes közterület),

3662 Szép utca (teljes közterület),

3662 Tölgyfa utca (teljes közterület),

3662 Vörösmarty utca (teljes közterület),

Csernely község teljes közterülete

Bükkmogyorósd község teljes közterülete

Tagintézmény felvételi körzet:

Domaháza község teljes közterülete”
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8. Az Alapító Okirat 2. függeléke az alábbiak szerint módosul:

„AZ INTÉZMÉNY A KÖVETKEZŐ OKJ SZERINTI SZAKMÁK
MEGSZERZÉSÉRE KÉSZÍTI FEL A SZAKKÉPZÉSI ÉVFOLYAMAIN
TANULÓIT
Vendéglátás –idegenforgalom és élelmiszeripari szakmacsoportban:

Szakács azonosító száma: 33 811 03 1000 00 00
köre:
rész-szakképesítések:

gyorséttermi és ételeladó
33 811 03 0100 31 01

konyhai kisegítő
33 811 03 0100 21 01
ráépülés:

diétás szakács
33 811 03 0001 33 01
Cukrász azonosító száma: 33 811 01 0000 00 00
köre:
rész-szakképesítések:
nincs
elágazások: nincsenek
ráépülés:
nincs
Pincér azonosító száma: 33 811 02 1000 00 00
köre:
rész-szakképesítések: nincs
elágazások: nincsenek
ráépülés:

mixer 33 811 02 0001 33 01
Előrehozott (alternatív) 3 éves szakképesítések
Azonosító számaik:
Cukrász:
33 811 01 0000 00 00
Szakács:
33 811 03 1000 00 00
Pincér:
33 811 02 1000 00 00
Szociális szolgáltatások szakmacsoportban:
A 21/2007. (V.21.) SZMM számú rendelet
szociális gondozó
azonosító száma: 33 762 01 00 10
szakképesítések köre:
elágazások:
azonosító szám: 33 762 01 0010 33 01
megnevezés: fogyatékosok gondozója
azonosító szám: 33 762 01 0010 33 02
megnevezés: szociális gondozó és ápoló ”

alapján:
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9. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban
változatlanul fennmaradnak.
Ó z d, 2011. május 30.
Fürjes Pál
polgármester
Záradék:
Az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítását Ózd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 152/KH/2011. (V. 30.) határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat módosítása 2011. augusztus 30. napján lép hatályba.
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152/KH/2011. (V. 30.) határozat 2/a. melléklete

ÁRPÁD VEZÉR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 152/KH/2011. (V. 30.) határozatával
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (1) és (4) bekezdés, 37. § (2) és (5)
bekezdés, 88. § (6) bekezdés, 89/B. §, 102. § (3) bekezdés, 121. § (1) bekezdés 15., továbbá
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2)
bekezdése,valamint a 226/2010. (VIII. 13.). sz. Korm. rendelettel módosított, az
államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) sz. Korm. rendelet alapján az
alábbi – egységes szerkezetbe foglalt – Alapító Okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:
OM azonosítója:

Árpád Vezér Általános Művelődési Központ
028899

2. Székhelye:

3600 Ózd, Árpád vezér út 13

3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály:

-

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: általános és középfokú oktatás
Szakágazati besorolás

853100

5. Alap és vállalkozási tevékenysége:
2010. január 1-től érvényes szakfeladat-rendszere:
Alaptevékenysége
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1–4. évfolyam)

852011 1

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852012 1
(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)

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)

852013 1

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása

852021 1
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(5–8. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852022 1
(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)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

852023 1

Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855911 1
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

855912 1
855913 1
855914 1
855915 1

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése
855916 1
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés

562912 1
562913 1

Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)

853131 1

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása
(9–10. évfolyam)

853132 1

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai
oktatás (9–10. évfolyam)

853133 1

Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)

853134 1

Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti
oktatás a szakképzési évfolyamokon

853211 1

Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

853212 1

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

853213 1

Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon

853221 1

Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

853222 1

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
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nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
(szakmák jegyzéke: lásd 2. sz. függelék)
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Éttermi, mozgó vendéglátás
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Szállodai szolgáltatás
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

853223 1
856099 2
882129 2
561000 2
562917 2
562920 2
551000 2
949900 2

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
6. Működési köre:

általános és középfokú oktatás
Ózd város
Domaháza község
Bükkmogyorósd község
Csernely község
(Jelen Alapító Okirat 1. függelékében
meghatározott területen)

7. Irányító szerv neve, székhelye:

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3600 Ózd, Városház tér 1.

Felügyeleti szerve:

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Domaháza Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Bükkmogyorósd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Csernely Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

8. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügy-gazdasági feladatait az Alsófokú
Oktatási Intézmények Gondnoksága (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el.
9. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázat útján Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete határozott időre bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. Az egyéb munkáltatói
jogokat Ózd Város Polgármestere gyakorolja.
10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. Egyéb esetekben a
Munka Törvénykönyve 1992. évi XII. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
11. Jogi személyiségű szervezeti egysége:

nincs
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12. Alapító, illetve fenntartó neve és címe:

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

3600 Ózd, Városház tér 1
Domaháza Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3627 Domaháza Petőfi út 9.
13. Az intézmény típusa:

általános művelődési központ

14. Nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai: kisebbségi oktatás kizárólag magyar
nyelven
15. Tagintézményei:

Domaházi Tagiskola

16. Telephelyek, intézményegységek:
Intézményegység
1. Általános Iskola
Domaházi Tagiskola (1-4 évfolyam)

Telephely
3600 Ózd, Árpád vezér út 13.
3627 Domaháza, Dózsa György út 81.

2. Szakképző Iskola
Árpád Étterem és Egységei
Árpád Vendégház

3600 Ózd, Árpád vezér út 13.
3600 Ózd, Árpád vezér út 27.
3600 Ózd, Árpád vezér út 22.

3. Közművelődési intézményegység
Civil Ház

3600 Ózd, Árpád vezér út 29.

17. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában álló:

A székhelyén lévő Ózd Városi Önkormányzat tulajdonában álló 8110/A hrsz.
3415 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található oktatási épületekkel, tornateremmel,
sport- és egyéb udvarral, ebédlővel, tanétteremmel, cukrász tanüzemmel, konyhával,
tankonyhával és berendezésekkel (Ózd, Árpád vezér út 13.).

Az Ózd település tulajdonában álló 8133/A hrsz. 799 m2 alapterületű ingatlan a
rajta található központi óvodai konyhával, az Árpád Étteremmel és a hozzátartozó
egységekkel: tankávézóval, tansörözővel, kerthelyiséggel, látványkonyhával (Ózd, Árpád
vezér út 27.).

Az Ózd, Árpád vezér út 22. sz. alatt lévő 8360/A hrsz., 947,69 m2 alapterületű
ingatlan a rajta elhelyezkedő Ifjúsági Szálláshellyel, irodákkal, alagsorral.

Az Ózd, Árpád vezér út 29. sz. alatt lévő 8134. hrsz. ingatlanon elhelyezkedő,
1689 m2 alapterületű épület színházteremmel, irodával.

Az Ózd, Árpád vezér út 13. sz. alatt lévő, 8110/A hrsz. ingatlanon elhelyezkedő,
730,78 m2 alapterületű Fejlesztő Központ helyiség

64

Domaháza Község Önkormányzatának tulajdonában álló:
3627 Domaháza, Dózsa György út 81. sz. alatt lévő, 46 hrsz ingatlanon elhelyezkedő,
1487 m2 alapterületű általános iskola.
A nevelő-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott immateriális
javak, tárgyi eszközök, mennyiségben nyilvántartott kis értékű tárgyi eszközök.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon
használhatja.
Ingóságok, eszközök az intézmény általános vagyonleltára szerint

18. Vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlan vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.
A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályairól
szóló rendeletek az irányadók.

19. Maximális tanulólétszám:
Általános Iskola
Domaházi tagiskola (1.-4. évfolyam)
Szakképző iskola

508 fő
52 fő
420 fő

20. Tagozat megnevezése:

nappali

21. Évfolyamok száma
Az intézmény 8 általános, 9-10. szakiskolai, 9-11. alternatív szakképzési, 11-13. szakképzési
évfolyammal, valamint közművelődési egységgel működik.
Ózd, 2011. május 30.
Fürjes Pál
polgármester
Záradék:
Az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát Ózd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 152/KH/2011. (V. 30.) határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat 2011. augusztus 30. napján lép hatályba.
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1. sz. függelék

ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE
Intézmény OM azonosító:
Intézménynév:

028899
Árpád Vezér Általános Művelődési Központ

Székhely intézmény felvételi körzet:

3600 Árpád vezér út (teljes közterület),

3600 Bolyki főút (részletes, páratlan 1-37),

3600 Bornemissza út (teljes közterület),

3600 Bulcsú utca (teljes közterület),

3600 Deák út 130 
3600 Géza utca (teljes közterület),

3600 Kucsera Zoltán út (teljes közterület),

3600 Szabolcs köz

3600 Zrínyi Miklós út (részletes, páratlan 1-27., páros 2-86.)

3625 Barátság utca (teljes közterület),

3625 Bornemissza Gergely út (teljes közterület),

3625 Kaffka Margit utca (teljes közterület),

3625 Károlyi Mihály utca (teljes közterület),

3625 Krúdy Gyula utca (teljes közterület),

3625 Liget utca (teljes közterület),

3625 Szentsimon út (teljes közterület),

3662 Akna utca (teljes közterület),

3662 Boróka utca (teljes közterület),

3662 Cser utca (teljes közterület),

3662 Iskola utca (teljes közterület),

3662 Kisdobos utca (teljes közterület),

3662 Nyírfa utca (teljes közterület),

3662 Páfrány út (teljes közterület),

3662 Rendelő utca (teljes közterület),

3662 Rózsadomb utca (teljes közterület),

3662 Somsály út (teljes közterület),

3662 Somsályfő telep (teljes közterület),

3662 Szép utca (teljes közterület),

3662 Tölgyfa utca (teljes közterület),

3662 Vörösmarty utca (teljes közterület),

Csernely község teljes közterülete

Bükkmogyorósd község teljes közterülete

Tagintézmény felvételi körzet:

Domaháza község teljes közterülete
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2. sz. függelék

AZ INTÉZMÉNY A KÖVETKEZŐ OKJ SZERINTI SZAKMÁK
MEGSZERZÉSÉRE KÉSZÍTI FEL A SZAKKÉPZÉSI ÉVFOLYAMAIN
TANULÓIT
Vendéglátás –idegenforgalom és élelmiszeripari szakmacsoportban:
Szakács azonosító száma: 33 811 03 1000 00 00
köre:
rész-szakképesítések:

gyorséttermi és ételeladó
33 811 03 0100 31 01

konyhai kisegítő
33 811 03 0100 21 01
ráépülés:

diétás szakács
33 811 03 0001 33 01
Cukrász azonosító száma: 33 811 01 0000 00 00
köre:
rész-szakképesítések:
nincs
elágazások: nincsenek
ráépülés:
nincs
Pincér azonosító száma: 33 811 02 1000 00 00
köre:
rész-szakképesítések: nincs
elágazások: nincsenek
ráépülés:

mixer 33 811 02 0001 33 01
Előrehozott (alternatív) 3 éves szakképesítések
Azonosító számaik:
Cukrász:
33 811 01 0000 00 00
Szakács:
33 811 03 1000 00 00
Pincér:
33 811 02 1000 00 00

Szociális szolgáltatások szakmacsoportban:
A 21/2007. (V.21.) SZMM számú rendelet
szociális gondozó
azonosító száma: 33 762 01 00 10
szakképesítések köre:
elágazások:
azonosító szám: 33 762 01 0010 33 01
megnevezés: fogyatékosok gondozója
azonosító szám: 33 762 01 0010 33 02
megnevezés: szociális gondozó és ápoló

alapján:
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152/KH/2011. (V.30.) határozat 3. melléklete

AZ ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
módosítása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 152/KH/2011. (V.30.) határozatával az
Ózdi Művelődési Intézmények (3600 Ózd, Gyár út 4.) Alapító Okiratát az önkormányzatokról
szóló 1990. évi LCV. törvény 9.§ (4) bekezdése, valamint a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény előírásai és
annak végrehajtási rendeletei, továbbá
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90.§ (1) és (2) bekezdése,
valamint a 226/2010. (VIII.13.) sz. kormányrendelettel módosított, az államháztartás
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) sz. kormányrendelet
alapján az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„5. Alap- és vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény 2010. január 1-től érvényes szakfeladat-rendszere:

910201 1
Múzeumi közgyűjteményi tevékenység
- a kulturális javak – ide nem értve a könyvtári és levéltári dokumentumokat – által
alkotott gyűjtemények folyamatos gyarapításával – beleértve a próba-, megelőző és
mentő feltárást, valamint a gyűjteménybe kerülő kulturális javak tervszerű feltárását
és gyűjtését -, a gyűjteményi anyag elsődleges feldolgozásával (meghatározása,
hitelesítése, szabályos nyilvántartásba vétele), rendezésével, gondozásával, raktári
megőrzésével, megelőző állagvédelmével és aktív restaurálásával-konzerválásával
(preparálás), revíziójával, a műtárgyak mozgatásával, kölcsönzésével és
visszasorolásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
910203 1

Múzeumi kiállítási tevékenység

- a kulturális javakra alapozott hazai vagy külföldi állandó, időszakos vagy
vándorkiállítások, tárlatok szervezésével, rendezésével (beleértve a tudományos
előkészítést, tématerv-, illetve forgatókönyvírást és –bírálatot), továbbá a kiállítások
rendezését és bemutatását közvetlenül szolgáló grafikai-tervezési, installálási,
ügyeletesi stb. tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
910204 1

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

- a kiállításokhoz vagy az intézményhez kapcsolódó bármely, külső érdeklődőket
bevonó tevékenységformával [tárlatvezetés, múzeumi óra vagy gyermekfoglalkozás,
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ismeretterjesztő előadás(sorozat), vetélkedő, kulturális, illetve múzeumi
közművelődési rendezvény, múzeumi tábor, szakköri vagy múzeumbarátköri
foglalkozás stb.], valamint múzeumpedagógiai munkafüzetek, kiadványok
megjelentetésével; illetve az intézmény PR- és marketing-tevékenységével,
médiakapcsolati és propagandamunkájával (beleértve a plakátok, meghívók, kiállítási
leporellók, szórólapok, tárgymásolatok és ajándéktárgyak, az intézményről szóló
kazetták, CD-k, DVD-k stb. készítését és terjesztését) kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
910501 1

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

- a közművelődési tevékenységekkel (a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny,
önművelő, megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvései,
amelyek jellemzően együttműködésben, közösségekben valósulnak meg, s melyeknek
célja különösen az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző
tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek,
népfőiskolák megteremtése, a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek,
hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása,
gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra
értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek
kultúrájának gondozása, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek
tevékenységének, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és
fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek és egyéb
művelődést segítő lehetőségek biztosítása) és ezek támogatásával kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat, jellemzően a közművelődési formákhoz (alkotó
művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek,
rendezvények, kiállítások, műsorok, táborok, vetélkedők, fesztiválok, népünnepélyek
stb.) közvetlenül kapcsolódó bevételeket (részvételi, tagsági díjak, jegybevételek stb.)
és kiadásokat (a megvalósításban közvetlenül közreműködő művészek, szakemberek
személyi juttatásait, járulékait, a tevékenységhez kapcsolódó dologi kiadásokat,
ráfordításokat) függetlenül attól, hogy közművelődési intézmény, vagy
közművelődési közösségi színtér keretében valósulnak-e meg e tevékenységek.

910502 1

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

- a közművelődési intézmények (a lakosság közösségi közművelődési
tevékenységéhez erre a célra alapított, fenntartott, működtetett, megfelelő szakmai,
személyi, infrastrukturális feltételekkel és alapító okirattal rendelkező költségvetési
szervek vagy egyéb fenntartású intézmények), valamint a közművelődési közösségi
színterek (a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének,
a lakosság önkormányzatok társulásában, vagy közművelődési megállapodás alapján
működtetett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen
működő intézmények vagy egyéb jogállású létesítmények) működtetésével
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, jellemzően a közművelődési intézmények,
színterek kialakítására, működtetésére, elnyert önszerveződő közösségeinek
támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban, támogatásokat, azok
felhasználását, az épületek működtetéséhez kapcsolódó állagmegőrzések, felújítások,
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fejlesztések bevételeit és kiadásait (amennyiben az intézmény más szakfeladaton
elszámolandó tevékenységet is végez, az állagmegőrzési, felújítási és fejlesztési
tevékenységek bevételeit és kiadásait a szakmai alaptevékenység megfelelő tételei
arányában meg kell osztani).
591411 1
Film-, video- és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban,
szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken
- a filmalkotások közönség előtti, mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános
vetítési helyeken történő bemutatására irányuló tevékenységgel kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
949900 1

M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

- az m.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenységekkel kapcsolatos bevételek és
kiadások
910121 1

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

- a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon – a használói és helyi
igényeknek megfelelően – a könyvek, dokumentumok beszerzésével
(kötelespéldány-juttatás, vásárlás, ajándék vagy csere útján), illetve a települési
könyvtárak esetében kiemelten a helyismereti dokumentumok gyűjtésével, a
könyvtár állományába került dokumentumok nyilvántartásával kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
910122 1

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

- a feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket
jellemző formai és tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből hagyományos és
számítógépes katalógusok készítésével, a könyvtári állomány megőrzésével és
védelmével, a raktározással, a dokumentumok állagának védelmét szolgáló
tevékenységekkel (köttetés, restaurálás, portalanítás stb.) és berendezések (pl.
párásítók, klímagépek, rongálás, lopás- és tűzkár elleni védelem eszközei)
telepítésével és működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
910123 1

Könyvtári szolgáltatások

- a rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz való
eljuttatása helyben használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), a
könyvtári tájékoztatással (a használóknak szóló információszolgáltatás, amelynek
speciális feladata az adott könyvtár és a könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól való tájékoztatás), a megrendelhető könyvtári szolgáltatásokkal (a
megyei és nagyobb városi könyvtárak által nyújtott könyvtári szolgáltatások, olyan
kistelepülések számára, ahol az önkormányzat nem tart fenn könyvtárat), illetve a
könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb tevékenységével (pl. kiállítás rendezése,
ismeretterjesztő előadás, tanfolyamszervezés, vetélkedő, író-olvasó találkozó, pr- és
marketingtevékenység, kiadványok megjelentetése stb.) kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
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890441 1

Közcélú foglalkoztatás

- a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú nem foglalkoztatott személyek
állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátására jogszabály felhatalmazása alapján
szervezett átmeneti foglalkoztatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841901 1

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

- a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető
költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem tervezhető sajátos folyó,
felhalmozási és tőke jellegű bevételi előirányzatok és teljesítések.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
2.

Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint változik:

„8. Típus szerinti besorolása:
Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.”
3.

Az Alapító Okirat 9. pontja a következőképpen módosul:

„9. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az intézményt egyszemélyes felelős igazgató vezeti, akit Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete nyilvános pályázat alapján, határozott időre nevez ki. Az igazgató
magasabb vezető beosztású közalkalmazott. Tekintetében az egyéb munkáltatói jogkört
Ózd Város Önkormányzatának Polgármestere gyakorolja.”
4.

Az Alapító Okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:

„16. Intézményegységei, telephelyei:
Intézményegységei:
Ózdi Művelődési Intézmények Városi Művelődési Központ
Rövidített elnevezése: ÓMI Városi Művelődési Központ
Telephely: 3600 Ózd, Gyár út 4.
Ózdi Művelődési Intézmények Városi Könyvtár
Rövidített elnevezése: ÓMI Városi Könyvtár
Telephely: 3600 Ózd, Petőfi tér 1.
Szolgáltató hely:
Árpád Vezér Úti Fiók Könyvtár
3600 Ózd, Árpád vezér út 22/A.
Ózdi Művelődési Intézmények Városi Múzeum
Rövidített elnevezése: ÓMI Városi Múzeum
Telephely: 3600 Ózd, Gyár út 10.
További telephelyei:
Tompa Mihály Szabadidőközpont
3621 Ózd – Susa, Susa út 36.
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Uraji Közösségi Ház
3621 Ózd – Uraj, Uraj út 50.
Centeri Közösségi Ház
3651 Ózd – Center, Center út 9.
Szentsimoni Művelődési Ház
3625 Ózd, Szentsimon út 82.
Szentsimoni Helytörténeti Gyűjtemény
3625 Ózd, Barátság út 4.”
5.
Az Alapító Okirat 17. pontja az alábbiak szerint változik:
„17. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Az Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1.) tulajdonában álló, az ózdi
5266 hrsz-ú – 3600 Ózd, Gyár út 4. szám alatti
(Városi Művelődési Központ, 2403 m2),
5190/3 hrsz-ú – 3600 Ózd, Gyár út 10. szám alatti,
(Városi Múzeum, összesen 4002 m2),
5378 hrsz-ú – 3600 Ózd, Petőfi tér 1. szám alatti,
(Városi Könyvtár, 1550 m2)
12008 hrsz-ú – 3621 Ózd-Susa, Susai út 35. szám alatti,
14324 hrsz-ú – 3621 Ózd – Uraj, Uraj út 52. szám alatti,
13084 hrsz-ú – 3651 Ózd-Center, Centeri út 9. szám alatti,
17005 hrsz-ú – 3625 Ózd-Szentsimon, Barátság út 4. szám alatti,
17065/1. hrsz-ú – 3625 Ózd-Szentsimon, Szentsimon út 82. szám alatti
ingatlanok.
Árpád Vezér Úti Fiók Könyvtár Ózd Árpád vezér út 22/A.
A szükséges ingóságok, eszközök, az intézmény általános vagyonleltára szerint: a
közművelődési, közgyűjteményi munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint
nyilvántartott immateriális javak, tárgyi eszközök, valamint mennyiségben
nyilvántartott kisértékű tárgyi eszközök.”
Ó z d, 2011. május 30.

Fürjes Pál
Polgármester

Záradék:
Az Ózdi Művelődési Intézmények Alapító Okiratának módosítását Ózd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 152/KH/2011. (V. 30.) határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat módosítása 2011. augusztus 30. napján lép hatályba.
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152/KH/2011. (V.30.) határozat 3/a. melléklete

ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 152/KH/2011. (V.30.) határozatával
az Ózdi Művelődési Intézmények (3600 Ózd, Gyár út 4.) Alapító Okiratát az
önkormányzatokról szóló 1990. évi LCV. törvény 9.§ (4) bekezdése, valamint a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény előírásai és annak végrehajtási rendeletei, továbbá az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90.§ (1) és (2) bekezdése, valamint a 226/2010.
(VIII.13.) sz. kormányrendelettel módosított, az államháztartás működési rendjéről
szóló 292/2009. (XII.19.) sz. kormányrendelet alapján az alábbi – egységes szerkezetbe
foglalt – Alapító Okiratot adja ki:

1. A költségvetési szerv neve:
Rövidített elnevezése:

Ózdi Művelődési Intézmények
ÓMI

2. Az intézmény székhelye: 3600 Ózd, Gyár út 4.
3. Létrehozásáról rendelkező határozat: 357/SzÜ 129/KH/2007. (V.29.)
Alapításának ideje:

2007. július 1.

4.Jogszabályban meghatározott közfeladata: könyvtári, levéltári, múzeumi, közművelődési és
egyéb kulturális tevékenység
91
5.Alap- és vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény 2010. január 1-től érvényes szakfeladat-rendszere:

910201 1

Múzeumi közgyűjteményi tevékenység
- a kulturális javak – ide nem értve a könyvtári és levéltári dokumentumokat –
által alkotott gyűjtemények folyamatos gyarapításával – beleértve a próba-,
megelőző és mentő feltárást, valamint a gyűjteménybe kerülő kulturális javak
tervszerű feltárását és gyűjtését -, a gyűjteményi anyag elsődleges
feldolgozásával (meghatározása, hitelesítése, szabályos nyilvántartásba
vétele), rendezésével, gondozásával, raktári megőrzésével, megelőző
állagvédelmével és aktív restaurálásával-konzerválásával (preparálás),
revíziójával, a műtárgyak mozgatásával, kölcsönzésével és visszasorolásával
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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910203 1

Múzeumi kiállítási tevékenység

- a kulturális javakra alapozott hazai vagy külföldi állandó, időszakos vagy
vándorkiállítások, tárlatok szervezésével, rendezésével (beleértve a tudományos
előkészítést, tématerv-, illetve forgatókönyvírást és –bírálatot), továbbá a kiállítások
rendezését és bemutatását közvetlenül szolgáló grafikai-tervezési, installálási,
ügyeletesi stb. tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
910204 1

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

- a kiállításokhoz vagy az intézményhez kapcsolódó bármely, külső érdeklődőket
bevonó tevékenységformával [tárlatvezetés, múzeumi óra vagy gyermekfoglalkozás,
ismeretterjesztő előadás(sorozat), vetélkedő, kulturális, illetve múzeumi
közművelődési rendezvény, múzeumi tábor, szakköri vagy múzeumbarátköri
foglalkozás stb.], valamint múzeumpedagógiai munkafüzetek, kiadványok
megjelentetésével; illetve az intézmény PR- és marketing-tevékenységével,
médiakapcsolati és propagandamunkájával (beleértve a plakátok, meghívók, kiállítási
leporellók, szórólapok, tárgymásolatok és ajándéktárgyak, az intézményről szóló
kazetták, CD-k, DVD-k stb. készítését és terjesztését) kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
910501 1

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

- a közművelődési tevékenységekkel (a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny,
önművelő, megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvései,
amelyek jellemzően együttműködésben, közösségekben valósulnak meg, s melyeknek
célja különösen az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző
tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek,
népfőiskolák megteremtése, a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek,
hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása,
gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra
értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek
kultúrájának gondozása, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek
tevékenységének, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és
fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek és egyéb
művelődést segítő lehetőségek biztosítása) és ezek támogatásával kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat, jellemzően a közművelődési formákhoz (alkotó
művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek,
rendezvények, kiállítások, műsorok, táborok, vetélkedők, fesztiválok, népünnepélyek
stb.) közvetlenül kapcsolódó bevételeket (részvételi, tagsági díjak, jegybevételek stb.)
és kiadásokat (a megvalósításban közvetlenül közreműködő művészek, szakemberek
személyi juttatásait, járulékait, a tevékenységhez kapcsolódó dologi kiadásokat,
ráfordításokat) függetlenül attól, hogy közművelődési intézmény, vagy
közművelődési közösségi színtér keretében valósulnak-e meg e tevékenységek.
910502 1

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

- a közművelődési intézmények (a lakosság közösségi közművelődési
tevékenységéhez erre a célra alapított, fenntartott, működtetett, megfelelő szakmai,
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személyi, infrastrukturális feltételekkel és alapító okirattal rendelkező költségvetési
szervek vagy egyéb fenntartású intézmények), valamint a közművelődési közösségi
színterek (a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének,
a lakosság önkormányzatok társulásában, vagy közművelődési megállapodás alapján
működtetett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen
működő intézmények vagy egyéb jogállású létesítmények) működtetésével
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, jellemzően a közművelődési intézmények,
színterek kialakítására, működtetésére, elnyert önszerveződő közösségeinek
támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban, támogatásokat, azok
felhasználását, az épületek működtetéséhez kapcsolódó állagmegőrzések, felújítások,
fejlesztések bevételeit és kiadásait (amennyiben az intézmény más szakfeladaton
elszámolandó tevékenységet is végez, az állagmegőrzési, felújítási és fejlesztési
tevékenységek bevételeit és kiadásait a szakmai alaptevékenység megfelelő tételei
arányában meg kell osztani).
591411 1

Film-, video- és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban,
szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken

- a filmalkotások közönség előtti, mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános
vetítési helyeken történő bemutatására irányuló tevékenységgel kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
949900 1

M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

- az m.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenységekkel kapcsolatos bevételek és
kiadások
910121 1

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

- a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon – a használói és helyi
igényeknek megfelelően – a könyvek, dokumentumok beszerzésével
(kötelespéldány-juttatás, vásárlás, ajándék vagy csere útján), illetve a települési
könyvtárak esetében kiemelten a helyismereti dokumentumok gyűjtésével, a
könyvtár állományába került dokumentumok nyilvántartásával kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
910122 1

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

- a feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket
jellemző formai és tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből hagyományos és
számítógépes katalógusok készítésével, a könyvtári állomány megőrzésével és
védelmével, a raktározással, a dokumentumok állagának védelmét szolgáló
tevékenységekkel (köttetés, restaurálás, portalanítás stb.) és berendezések (pl.
párásítók, klímagépek, rongálás, lopás- és tűzkár elleni védelem eszközei)
telepítésével és működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
910123 1

Könyvtári szolgáltatások

- a rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz való
eljuttatása helyben használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), a
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könyvtári tájékoztatással (a használóknak szóló információszolgáltatás, amelynek
speciális feladata az adott könyvtár és a könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól való tájékoztatás), a megrendelhető könyvtári szolgáltatásokkal (a
megyei és nagyobb városi könyvtárak által nyújtott könyvtári szolgáltatások, olyan
kistelepülések számára, ahol az önkormányzat nem tart fenn könyvtárat), illetve a
könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb tevékenységével (pl. kiállítás rendezése,
ismeretterjesztő előadás, tanfolyamszervezés, vetélkedő, író-olvasó találkozó, pr- és
marketingtevékenység, kiadványok megjelentetése stb.) kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
890441 1

Közcélú foglalkoztatás

- a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú nem foglalkoztatott személyek
állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátására jogszabály felhatalmazása alapján
szervezett átmeneti foglalkoztatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841901 1

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

- a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető
költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem tervezhető sajátos folyó,
felhalmozási és tőke jellegű bevételi előirányzatok és teljesítések.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
6. Működési köre: Ózd város közigazgatási területe és az ózdi kistérség
7. Irányító szerv neve, székhelye: Ózd Város Önkormányzata Ózd, Városház tér l. 3600
Felügyeleti szerve: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

8. Típus szerinti besorolása:
Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

9. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az intézményt egyszemélyes felelős igazgató vezeti, akit Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete nyilvános pályázat alapján, határozott időre nevez ki.
Az igazgató magasabb vezető beosztású közalkalmazott. Tekintetében az egyéb
munkáltatói jogkört Ózd Város Önkormányzatának Polgármestere gyakorolja.

10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
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Az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv. Alapján. Egyéb esetekben a
Munka Törvénykönyve 1992. évi XII. tv. És a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV tv.
rendelkezéseit kell alkalmazni.
11. Jogi személyiségű szervezeti egysége: nincs
12. Alapító, illetve fenntartó neve és címe: Ózd Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér l.
13. Az intézmény típusa: többcélú intézmény
14. Nemzeti etnikai kisebbségi és más feladata: 1997. évi CXL. törvényben foglaltak szerint
15. Tagintézményei: nincsenek
16. Intézményegységei, telephelyei:
Intézményegységei:
Ózdi Művelődési Intézmények Városi Művelődési Központ
Rövidített elnevezése: ÓMI Városi Művelődési Központ
Telephely: 3600 Ózd, Gyár út 4.
Ózdi Művelődési Intézmények Városi Könyvtár
Rövidített elnevezése: ÓMI Városi Könyvtár
Telephely: 3600 Ózd, Petőfi tér 1.
Szolgáltató hely:
Árpád Vezér Úti Fiók Könyvtár
3600 Ózd, Árpád vezér út 22/A.
Ózdi Művelődési Intézmények Városi Múzeum
Rövidített elnevezése: ÓMI Városi Múzeum
Telephely: 3600 Ózd, Gyár út 10.
További telephelyei:
Tompa Mihály Szabadidőközpont
3621 Ózd – Susa, Susa út 36.
Uraji Közösségi Ház
3621 Ózd – Uraj, Uraj út 50.
Centeri Közösségi Ház
3651 Ózd – Center, Center út 9.
Szentsimoni Művelődési Ház
3625 Ózd, Szentsimon út 82.
Szentsimoni Helytörténeti Gyűjtemény
3625 Ózd, Barátság út 4.
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17. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Az Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1.) tulajdonában álló, az ózdi
5266 hrsz-ú – 3600 Ózd, Gyár út 4. szám alatti
(Városi Művelődési Központ, 2403 m2),
5190/3 hrsz-ú – 3600 Ózd, Gyár út 10. szám alatti,
(Városi Múzeum, összesen 4002 m2),
5378 hrsz-ú – 3600 Ózd, Petőfi tér 1. szám alatti,
(Városi Könyvtár, 1550 m2)
12008 hrsz-ú – 3621 Ózd-Susa, Susa út 35. szám alatti,
14324 hrsz-ú – 3621 Ózd – Uraj, Uraj út 52. szám alatti,
13084 hrsz-ú – 3651 Ózd-Center, Center út 9. szám alatti,
17005 hrsz-ú – 3625 Ózd-Szentsimon, Barátság út 4. szám alatti,
17065/1. hrsz-ú – 3625 Ózd-Szentsimon, Szentsimon út 82. szám alatti
ingatlanok.
Árpád Vezér Úti Fiók Könyvtár Ózd, Árpád vezér út 22/A.
A szükséges ingóságok, eszközök, az intézmény általános vagyonleltára szerint: a
közművelődési, közgyűjteményi munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint
nyilvántartott immateriális javak, tárgyi eszközök, valamint mennyiségben
nyilvántartott kisértékű tárgyi eszközök.
18.

A vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlan vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.
Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítók
vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályairól szóló rendeletek az irányadók.

Ó z d, 2011. május 30.

Fürjes Pál
polgármester
Záradék:
Az Ózdi Művelődési Intézmények Alapító Okiratát Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a 152/KH/2011. (V.30.) határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat 2011. augusztus 30. napján lép hatályba.

-.-.-
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5.) napirend
Javaslat az Önkormányzat 100 %-os tulajdoni részesedésével működő gazdasági és
nonprofit gazdasági társaságai működésének racionalizálásáról szóló 53/KH/2011.(III.22.)
határozat módosítására

Vitális István elmondja, egy korábban elfogadott ad hoc bizottság munkájának
menetrendjében történt némi módosítás. Az ÓZDINVEST Kft. ügyében az október
havi ülésen, az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. estében pedig június havi ülésen
tárgyalják a bizottság jelentését. A határidő módosítását az ÓZDINVEST Kft. esetében
az elhúzódó feladatátadás indokolja. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Obbágy Csaba képviselő távozik az ülésteremből.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
153/KH/2011.(V.30.) határozat
Tárgy: „Az önkormányzat 100 %-os tulajdoni részesedésével működő gazdasági és
nonprofit gazdasági társaságai működésének racionalizálása” tárgyú,
53/KH/2011.(III.22.) határozat módosítása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az 53/KH/2011.(III.22.) határozatot az alábbiak szerint módosítja:
1.

A Képviselő-testület a fenti határozatban megjelölt, az ÓZDINVEST Kft. és az
Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. működésének racionalizálására vonatkozó
előterjesztés végrehajtási határidejét az alábbiak szerint módosítja:
„Határidő: Az ÓZDINVEST Kft. esetében a Képviselő-testület 2011. október
havi ülése
Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. esetében a Képviselőtestület 2011. június havi ülése.”

2.

Az 53/KH/2011.(III.22.) határozat jelen módosítással nem érintett rendelkezései
hatályukban változatlanul fennmaradnak.

Felelős: Ad hoc bizottság elnöke
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Határidő: 2011. június havi és 2011. szeptember havi képviselő-testületi ülés
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-.-.Fazekas Pál alpolgármester átadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek.
6.) napirend
Javaslat az Ózd, Újváros tér 5. sz. alatti 8414/49/A/1 hrsz-ú üzlethelyiség egyedi
bérlőkijelölésére

Fürjes Pál elmondja, hogy az érintettek hozzájárultak az előterjesztés nyilvános
tárgyalásához.
Vitális István elmondja, ha nem alkalmaztak volna egyedi bérlőkijelölést, akkor az
üzlethelyiség pár hónapig üresen állt volna, a vállalkozó nehéz gazdasági helyzetbe
került volna. Fontos, hogy a folyamatos bérlet fennálljon, így a bérleti díj
folyamatosan biztosított és a két munkahely megmarad. A Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság az „A” változatot javasolja elfogadásra.
Fürjes Pál fontosnak tartja, hogy a helyi vállalkozásokat az önkormányzat segítse.
Kéri, szavazzanak a határozati javaslat „A” változatával kapcsolatban.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:

154/KH/2011. (V.30.) határozat
Tárgy: Az Ózd, Újváros tér 5. sz. alatti 8414/49/A/1 hrsz-ú üzlethelyiség egyedi
bérlőkijelölése
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület az Ózd, Újváros tér 5. sz. alatti 8414/49/A/1 hrsz-ú nem lakás
célú helyiséget Kovács Kristóf Ózd, Krúdy Gy. u. 72. sz. alatti lakos részére – Ózd
Város Önkormányzata Képviselő-testületének, az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti
díjáról szóló 19/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelet 32 §. (2) bekezdése szerint
pályáztatás nélkül - 2011. június 1. időponttól határozatlan időtartamra biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetőjét, hogy a helyiségbérleti
szerződést - a jelenlegi bérlő, Nagy-Mengyi Ferenc Ózd, Zalai u. 6. I/4. sz. alatti lakos
bérleti szerződésének megszűnését követően – kösse meg.
Felelős: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
Határidő: 2011. június 1.
-.-.-
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7.) napirend
Javaslat az ózdi külterületi 0403/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi kérelem elbírálására

Kisgergely András ügyrendben kér szót. Az előterjesztést az 1. napirend tárgyalása
közben kapták meg. Kéri, 10 perc szünetet tartsanak, hogy át tudják tanulmányozni az
előterjesztést.
Obbágy Csaba képviselő visszaérkezik az ülésterembe.
Fürjes Pál Kisgergely András képviselő kérésének megfelelően 10 perc szünetet
rendel el.
Szünet után folytatódik a Képviselő-testület ülése a 7.) napirendi pont tárgyalásával.
Vitális István elmondja, hogy a határozati javaslat „A” változat 1. pontjához a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén az alábbi módosítás hangzott el: ….0403/1
hrsz-ú ingatlant – Ózd város Helyi Építési Szabályzatáról és a Szabályozási
Tervéről szóló 14/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelete hatályba lépését,
valamint Ózd Város Településszerkezeti Tervének és Településszerkezeti Terv
Leírásának megállapítására vonatkozó 124/KH/2011. (V. 19.) határozatában
megjelölt határidőt követően - értékesíti 3.090.000,- Ft, azaz Hárommilliókilencvenezer forint vételáron….”. Fontosnak tartja, hogy a Településszerkezeti Terv
és az Építési Szabályzat hatályba lépjen és csak utána kerüljön sor az értékesítésre. A
határozati javaslat „A” változatában így a határidőt is az alábbiak szerint javasolják
módosítani: „Határidő: a 14/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet hatályba
lépését és a 124/KH/2011. (V. 19.) határozatban megjelölt határidőt követő 30
napon belül”. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja a javasolt
módosítással a határozati javaslat „A” változatát.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a jelzett módosítással együtt a határozati javaslat „A”
változatával kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
155/KH/2011. (V.30.) határozat
Tárgy: Az ózdi külterületi 0403/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi kérelem elbírálása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő ózdi
külterületi 3. minőségi osztályú, legelő művelési ágú, 26 ha 9907 m2
térmértékű, 0403/1 hrsz-ú ingatlant – Ózd Város Helyi Építési Szabályzatáról
és a Szabályozási Tervéről szóló 14/2011. (V.20.) önkormányzati rendelete
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hatályba lépését, valamint Ózd Város Településszerkezeti Tervének és
Településszerkezeti Terv Leírásának megállapítására vonatkozó 124/KH/2011.
(V.19.) határozatban megjelölt határidőt követően – értékesíti 3.090.000,- Ft,
azaz Hárommillió-kilencvenezer forint vételáron Tokaji Zsolt 1024 Budapest,
Hidász u. 23/B. sz. alatti lakos részére, az alábbi feltételekkel:
a. Vevő a 0403/1 hrsz-ú ingatlanból 3 éven belül kialakíttat egy 10 ha
térmértékű területet, amelyen a művelésből való kivonás után létrehoz egy
nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas koronglövő pályát, a
hozzá kapcsolódó infrastruktúrával. A kapcsolódó infrastruktúra magában
foglal egy 100 méteres puska pályát, egy 50 méteres pisztoly pályát,
valamint egy klubházat a hozzá tartozó szolgáltatásokkal (parkoló, szobák,
étterem), ill. a koronglövő pályákat.
b. Vevő az adásvételi szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a
koronglövő pályához kiépítteti az elektromos hálózatot, továbbá a terület
gépjárművel történő megközelíthetősége érdekében kohósalakból vagy
egyéb kőzúzalékból megerősíti a 0403/1 hrsz-ú ingatlanhoz vezető út
burkolatát.
c. Vevő vállalja, hogy a beruházás kivitelezésében helyi vállalkozókat
alkalmaz, továbbá a lőtér üzemeltetésében időszakosan munkát biztosít
(portás, őr, lövészetvezető, karbantartó, fegyvermester, szakács)
szakembereknek.
d. Vevő vállalja, hogy létrehoz egy sportklubot, ahol a tagoknak lehetőséget
biztosít edzéshez és versenyzéshez, ill. utánpótlás-képzéssel foglalkozik.
e. Vevő tudomásul veszi, hogy az 1994. évi LV. törvény 10. § és a 16/2002.
(II.18.) Korm. rendelet 1. §-ában leírtak szerint akkor köthető meg az
ingatlanvételi szerződés, amennyiben az elővásárlásra jogosult(ak) nem
kíván(nak) élni törvény által biztosított elővásárlási jogukkal.
f. Vevő az adásvétel létrejötte esetén az a-e. pontokban foglalt feltételekben
részletezett beruházásokat saját költségén és kockázatára végezteti el és a
beruházások során minden hatósági engedélyhez kötött tevékenységet az
engedélyek megszerzését követően és azokban meghatározott feltételek
szerint végeztet el.
2. A határozat 1.) a-f. pontjaiban részletezett eladási feltételek garanciális
biztosítására az értékesítendő ingatlanra az Önkormányzat 3 éves beépítési
kötelezettséget ír elő, továbbá a kötelezettség időtartamára elidegenítési tilalmat
jegyeztet be az ingatlan nyilvántartásba.
A feltételek teljesítésének elmaradása esetére az Önkormányzat kiköti a
szerződéstől való egyoldalú elállás jogát.
3. A Képviselő-testület az adásvételi szerződés és a kapcsolódó okiratok aláírására
a Polgármestert hatalmazza fel.
Felelős: adásvételi szerződés, okiratok előkészítéséért:
PH.Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. vezetője
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okiratok aláírásáért:
Polgármester
Határidő: a 14/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet hatályba lépését és a
124/KH/2011. (V.19.) határozatban megjelölt határidőt követő 30 napon
belül
-.-.8.) napirend
Javaslat az ózdi belterületi 7977/6 hrsz-ú ingatlan telekmegosztására és bérleti úton
történő hasznosítására
Vitális István ismerteti, a határozati javaslat 2. pontjában a bérbeadás időpontját 15 év
időtartamban határozzák meg, így 2011. július 1-től 2026. június 30-ig adják bérbe a
területet. A bérbevevő 2012. január 1-től 2026. június 30-ig terjedő időszakban fogja
megfizetni a megállapított összeget. Mivel a határozatlan idejű engedély határozott
idejűvé válik, ezért szükséges a határozati javaslatot 3. ponttal kiegészíteni, nevezetesen:
„3. A határozat 2. pontjában foglalt döntés végrehajtása érdekében a MOL Nyrt.
közterület használati engedélyének visszavonására intézkedni kell.
Felelős: PH. Építéshatósági és Műszaki Osztály vezetője,
Határidő: 2011. június 30. „
Hangsúlyozza, igyekeznek vállalkozásbarát módon hozzáállni az igényekhez, erről szólt
az egyedi bérlőkijelölés is, és ez a határozati javaslat is. Egy ózdi vállalkozó a MOL
mellett található területen hasznosítást, bővítést szeretne végrehajtani. Megkeresték a
MOL-t, hogy járuljon hozzá a telekmegosztáshoz. Ez egyrészt kedvező anyagilag az
önkormányzatnak, másrészt ismét segítettek egy ózdi vállalkozásnak. A Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Fürjes Pál kiemeli, hogy a telekmegosztás után rendezett területet fognak kapni. Kéri,
szavazzanak az elhangzott kiegészítéssel együtt a határozati javaslattal kapcsolatban.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza
156/KH/2011. (V.30.) határozat
Tárgy: Az ózdi belterületi 7977/6 hrsz-ú ingatlan telekmegosztása és bérleti úton
történő hasznosítása
A Képviselő-testület fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1. A Képviselő-testület jóváhagyja az Önkormányzat tulajdonában lévő 7977/6
hrsz-ú, 1713 m2 térmértékű beépítetlen ingatlannak, a határozat mellékletét
képező változási vázrajz-tervezet szerinti telekmegosztását.
Felelős:
a telekmegosztás ingatlannyilvántartásban történő átvezetési
kérelem előkészítéséért:
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
a telekmegosztás dokumentumainak aláírásáért:
Polgármester
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Határidő: 2011. június 30.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő
7977/6 hrsz-ú, 1713 m2 térmértékű beépítetlen ingatlanból kialakítandó 1206
m2 térmértékű területet a MOL Nyrt. részére határozott időre, 15 év
időtartamra, 2011. július 1. napjától 2026. június 30. napjáig bérbeadja.
A Képviselő-testület a bérleti díj összegét 2011. évben bruttó 902.400,- Ft/év
összegben állapítja meg. A 2012. január 1-jétől 2026. június 30-ig terjedő
időszakban a tárgyévi bérleti díj összege évente a KSH által megállapított
előző évi infláció %-ának megfelelő mértékben emelkedik.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérbeadásra vonatkozó
megállapodás aláírására.
Felelős: a megállapodás előkészítéséért:
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
a megállapodás aláírásáért:
Polgármester
Határidő: 2011. június 30.
3. A határozat 2. pontjában foglalt döntés végrehajtása érdekében a MOL Nyrt.
közterület használati engedélyének visszavonására intézkedni kell.
Felelős: PH. Építéshatósági és Műszaki Osztály vezetője
Határidő: 2011. június 30.
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9.) napirend
Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadására
Fürjes Pál elmondja, hogy az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. átszervezése folytán több
tevékenységi kör átkerült a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézményhez, így
szükségessé vált az év hátralévő részére elkészíteni a Kft. üzleti tervét.
Vitális István ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést
egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza.
157/KH/2011. (V.30.) határozat
Tárgy: Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadása

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervét a határozat
mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
157/KH/2011.(V.30.) határozat melléklete
Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft tevékenysége a Képviselő-testület döntése értelmében
2011-ben átszervezésre kerül.
A különböző gazdaságossági megfontolások (ÁFA-megtakarítás, létszámcsökkentésből és
feladat-összevonásból adódó egyéb megtakarítások) miatt a városüzemeltetési- és
sportlétesítmény kezelési feladatok ellátására Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető
Intézmény (VSI) került létrehozásra, a lakásgazdálkodási feladatokat pedig az
ÓZDINVEST Kft veszi át 2011. június 1-től
Az eredeti ütemezés szerint az önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati intézmény
2011. 04.01-től kezdte volna meg a működését, a tényleges feladatátadásra 2011.05.01-től
került sor. Az év első négy hónapjában a Kft. a 2010. évhez hasonlóan, „normál”
üzletmenet szerint – településüzemeltetési és lakásgazdálkodási feladatok ellátásával –
működött, májusban még ellátja a lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatokat.
1. A feladatellátással kapcsolatos főbb irányelvek.
a.) Társaságunk célja, hogy az alaptevékenység keretében a városüzemeltetési
feladatokat a rendelkezésére bocsátott pénzügyi lehetőségek optimális
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kihasználásával, a meglévő szakemberei irányításával olyan szinten lássa el, hogy
a város lakosságának kulturált, élhető környezetet biztosítson.
A munka végzésébe a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a térség
munkanélküli lakosai is bevonásra kerülnek. A bevezetett Nemzeti
Közfoglalkoztatási Program nagy előnye, hogy a korábbi foglalkoztatási formákat
egységes rendszerbe fogja, preferálja az értékteremtő munkát. Hátránya, hogy a 4
órás foglalkoztatással a munkaszervezési és adminisztrációs terheket növeli, a
munkába állási hajlandóságot csökkenti. Ennek hatása már az év első hónapjaiban
megmutatkozott, amit a 3. pontban részletezünk.
Erdőgazdálkodási feladataink ellátásában nagy segítséget jelent a TÁMOP 5.1.1.
pályázat keretében elnyert támogatás, ami lehetővé teszi az Önkormányzat
tulajdonában lévő erdők gondozását. A pályázat keretében lebonyolításra kerülő
képzések növelni fogják a munkába későbbiekben bevonható hozzáértő személyek
számát. Ezek a hatások csak április 1-jét követően jelentkeznek, de a
menedzsmentet, szakmai irányítókat érintő bérmegtakarítással már az I-IV. hóban
is számoltunk.
b.) A vállalkozási tevékenység tervezésénél az I-V. hónapban még számoltunk a
lakásgazdálkodással. A közterület-használati és haszonbérleti díj kiszámlázása
évente egyszer, augusztusban és szeptemberen történik, ennek lebonyolítása már a
VSI feladata lesz, így üzleti tervünkben csak a havi gyakorisággal előírt fizetési
kötelezettség időarányos része szerepel. Egyéb vállalkozási tevékenységet ebben
az időszakban az időjárási viszonyokra tekintettel csak minimális mértékben
tudtunk vállalni.
c.) Eszközbeszerzésre csak az erdősítési program keretében nyílik lehetőségünk. A kis
értékű eszközök (kéziszerszámok), motorfűrész és fűkasza beszerzése már az I.
negyedévben megtörténtek. A többi eszköz (traktor, pótkocsi, locsoló permetező,
műtrágyaszóró, vonólap) megvásárlása a közbeszerzési eljárás lezárultával valósul
meg.
A VSI-nek értékesítésre kerülnek az átadott feladatok elvégzéséhez szükséges,
elidegeníthető eszközök 15 MFt értékben.
2. Bevételek és kiadások részletezése
Az üzleti tervnél az alábbi legfontosabb nettó bevételekkel számoltunk:
- Önkormányzati működési támogatás:
Településüzemeltetési feladatokra
50.666 e Ft
(fizetendő ÁFA-val 63.333 e Ft)
Ingatlangazdálkodással kapcsolatos feladatok
ingyenesen bérbe adott helyiségek után fizetendő ÁFA
297 e Ft
Közcélú foglalkoztatás kiváltása állományi dolgozókkal 10.515 e Ft
- Önkormányzati fejlesztési támogatás
Multicar tehergépkocsi 2011. évi lízingdíja
3.134 e Ft
- Közhasznú foglalkoztatás támogatása
Munkaügyi Központ:
4.257 e Ft
Önkormányzat
2.500 e Ft
- Közfoglalkoztatás támogatása
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Munkaügyi Központ 95 %
15.403 e Ft
Önkormányzati 5 %
1.072 e Ft
- Értékteremtő közfoglalkoztatási program
Munkaügyi Központ
10.229 e Ft
Önkormányzat
2.869 e Ft
- Pályázati projekt
Téli átmeneti közmunkaprogram támogatása a
kistérségi települések önkormányzati támogatásával együtt
126 e Ft
Minisztériumi támogatás
7.273 e Ft
- TÁMOP 5.1.1. Erdősítési program
158.242 e Ft
- Munka + Tanulás program
Önkormányzati önerő
1.155 e Ft
Munkaügyi Központ támogatása
2.272 e Ft
Energiaerdő
500 e Ft
- Végkielégítés, felmentési időre járó bér önk-i tám.
17 050 e Ft
- Saját bevétel
78.340 e Ft
Saját bevételből egyéb vállalkozási tevékenységre
5.260 e Ft-ot terveztünk
- Egyéb bevétel
550 e Ft
Mindösszesen:
366.450 e Ft
a 2011. évre vonatkozó üzleti tervet és eredménytervet az 1. és a 2. melléklet tartalmazza.
3. Foglalkoztatás, bérpolitika
Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft év eleji állományi létszáma 82 fő volt. Május
31-gyel megszűnik a munkaviszonya a vagyongazdálkodási területen dolgozó 14 főnek.
Őket – munkajogi jogutódlással – az ÓZDINVEST Kft veszi át.
A végrehajtott létszámleépítés és az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft 13 dolgozójának
átvétele után az újonnan alakuló VSI-be a 74 főre csökkent állományi létszám kapott
közalkalmazotti kinevezést.
Az intézmény megalakulása után a Kft létszámát az ügyvezető és a részmunkaidős
szerződés keretében foglalkoztatott projekt menedzsment alkotják.
A személyi jövedelemadó változása miatti bérkorrekció hatását figyelembe vettük, a
bérfejlesztéssel és egyéb juttatásokkal nem számoltunk.
A létszámleépítéssel összefüggő többletkiadásként április végéig 9.750 eFt merült fel. Az
év hátralevő részében a munkaviszony-megszűnések miatti várható kifizetéseket 7,3
MFt-tal terveztük.
A közcélú foglalkoztatás 2010. december 31-vel történő megszüntetése miatt Társaságunk
plusz létszám alkalmazására kényszerült a városüzemeltetési feladatok (téli
csúszásmentesítés, kézi úttisztítás) zavartalan biztosítása érdekében, az alábbiak szerint:
2011. 01. hónapban: 47 fő
02. hónapban: 19 fő
03. hónapban: 17 fő
A plusz létszám foglalkoztatása minimálbér, illetve garantált bérminimum alkalmazásával
történt.
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Közfoglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
A B.-A.-Z.-megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Ózdi Kirendeltsége a rövid távú
közfoglalkoztatási program indulásáig, hagyományos közhasznú foglalkoztatás
támogatásának lehetőségét biztosította.
A program 2011. 01.01-től 01.31-ig 63 fő alkalmazását tette lehetővé 70 %-os bér- és
járuléktámogatás mellett városüzemeltetési területen.
„Munka+Tanulás” program
2010. november 2. és 2011. február 28. közötti időszakban programszerű közhasznú
foglalkoztatás zajlott Társaságunknál 90 %-os bér- és járuléktámogatás mellett.
A 14 fő munkavállaló az ÉRÁK szervezésében általános karbantartói tanfolyamon vett
részt. Az elméleti ismeretek gyakorlatban történő elsajátítása érdekében az Ózd, Velence
telep 25-28. sz. alatt 3 önkormányzati bérlakás felújítását végezték el.
Az Önkormányzat által nyújtott sajáterő bér- és járulék különbözetre, eszközbeszerzésre,
munkásszállításra, a projektvezetés költségére és anyagköltségre is fedezetet biztosított.
2011. június 1-től december 15-ig 17 fő foglalkoztatásával a védőnői szolgálat Alkotmány
úti helyiségeinek, valamint a Velence telep 28. emeleti lakásának felújítására kerül sor
értékteremtő közfoglalkoztatási program keretében.
A személyi jellegű költségek 75%-ára és a dologi kiadásokra a munkaügyi központ nyújt
támogatást, a különbözetet az Önkormányzat biztosítja.

Rövidtávú közfoglalkoztatás
Február hónaptól 398 fő bérpótló juttatásra jogosult személy foglalkoztatását terveztük
városüzemeltetési és zöldfelület-fenntartási területen heti 20 órás foglalkoztatás keretében.
Ezzel szemben február hónapban mindössze 31 fő állt munkába. Márciusban sikerült a
létszámot 356 főre feltölteni.
A foglalkoztatási költségek 95 %-át a munkaügyi központ biztosítja, 5 %-át az
önkormányzat.
Közmunkaprogram
2011. január 18. és március 16. között 26 település részvételével 37 fő foglalkoztatása
(ebből Ózdon 8 fő) valósult meg településüzemeltetési feladatok végrehajtásával.
Pályázat
Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei keretében „Képzésfoglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek” elnevezéssel, TÁMOP 5.1.1-09/7-2010-0019.
számú programban 150 fő foglalkoztatása, képzése, reintegrációja folytán önkormányzati
tulajdonú erdőterületek gondozására nyílik lehetőség.
A programban 2011. március 1-től 90 fő, júniustól további 30 fő erdőművelő képzése,
foglalkoztatása kezdődik el.
4. A városüzemeltetési- és zöldfelület-gazdálkodási tevékenység
műszaki tartalmát a 3. melléklet tartalmazza.
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5. A megmaradó ÓZDSZOLG Nonprofit Kft működése
Az ingatlangazdálkodási feladatok június 1-től átadásra kerülnek az ÓZDINVEST Kftnek. Ennek következtében a bérleménygazdálkodási tevékenységgel összefüggő éven túli
követelések leírásra kerülnek, az ágazattal kapcsolatos további követeléseket pedig 50 %os értéken az ÓZDINVEST Kft megvásárolja, melynek hatását a tervbe beépítettük. Az
így elszámolt ráfordítások eredményrontó hatását némileg ellensúlyozza az elszámolásra
kerülő támogatás és az eszközértékesítés eredménye.
2010-ben az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft támogatást nyert TÁMOP erdősítési program
megvalósítására. A Kft átszervezése miatt a támogatás igénybevételének feltétele volt,
hogy az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft és a VSI konzorciumi megállapodást kössön. A
program lefutásáig az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek projektcégként tovább kell
működnie. Ennek következtében számoltunk az alábbiakkal:
a.) A konzorcium ideje alatt az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-ben felmerülő – a
projektből nem finanszírozott – költségek:
- ügyvezető bére és járuléka,
- Felügyelő Bizottság díja és járuléka,
- állandó (kötelező) könyvvizsgáló díja,
- egyéb költség (pl. üzemanyag),
- továbbá elszámolásra kerül az értékcsökkenés a Kft-ben a megmaradó eszközökre.
b.) Elszámolás a Kft és az Intézmény között:
- Kft tulajdonában lévő, nem értékesíthető eszközöknek az Intézmény részére
történő bérbeadása.
- Az Intézmény által a Kft részére végzett számviteli-munkaügyi szolgáltatás.
A Kft-nek törekednie kell arra, hogy a nonprofit társasági jellegre való tekintettel az
elérhető pályázati lehetőségeket a jövőben is kihasználja.
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ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.

3. melléklet
KIMUTATÁS

a városüzemeltetési feladatok műszaki tartalmáról
2011. I-IV. hó
Városüzemeltetés
Salakkátyúzás
Aszfaltos kátyúzás

Utak, járdák karbantartása
160 m2
40 m2

Autóbuszmegállók karbantartása
Rongálás, eltulajdonítás utáni helyreállítás, hiányzó elemek pótlása
Takarítás, szemetes edények ürítése
Játszóterek karbantartása
A balesetveszélyes játszóeszközök javítása, a kisebb hiányzó elemek pótlása
A használhatatlan eszközök leszerelése, a homokozók felásása, homok pótlása
Gyommentesítés, rendszeres takarítás, szemetes edények ürítése

Zárt csapadékcsatorna kézi tisztítása
Nyílt árok kézi tisztítása

Belvízrendezési feladatok
60 m3
90 m3
Forgalomtechnikai feladatok

Táblák pótlása
Korlátok javítása, áthelyezése, pótlása
Hidak, korlátok karbantartása
Károkozás, rongálás, eltulajdonítás utáni helyreállítás, anyagpótlás
Balesetveszély megszüntetése
Felújító karbantartás, festés
Utak, járdák /közterületek/ tisztítása -téli
Kézi tisztítás
4 500 000 m2
Gépi tisztítás
19 650 000 m2
Síkosságmentesítő anyag összegyűjtése, elszállítása
160 t
Autóbuszmegálló
Heti 3x-i gyakoriság
I.körzet
Bolyki főút
Bibó út vége
Árpád v. út
Zrínyi út
Vasvár út
Munkás út
Ív út

6 db
2 db
4 db
2 db
4 db
2 db
2 db
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48-as út
Kórház
Brassói út
Összesen:
II. körzet
Petőfi út
III. körzet
Mekcsey, Dobó út
Kőalja Rozsnyói út
Összesen:
IV. körzet
József Attila út
Pázmány út
Összesen:

2 db
1 db
2 db
27 db

ÖSSZESEN:

63 DB

8 db
10 db
13 db
23 db
2 db
3 db
5 db

HETI 1X-I GYAKORISÁG
1.körzet
Ruhagyár végállomás
2. körzet
Március 15. út
Damjanich
Uraj-Susa
Szentsimoni út
Összesen:
3. körzet
Center-Bánszállás
Kovács Hagyó út
Összesen:
4. körzet
Gyár út
Katona J. út
Csépány-Somsály
Összesen:

1 db
10 db
11 db
11 db
10 db
42 db
6 db
6 db
12 db
2 db
5 db
18 db
25 db

ÖSSZESEN:
Mindösszesen:

80 DB
143 db

Csomópontok takarítása

Heti 3x-i gyakoriság
1.körzet
Zrínyi úti körforgalom
Brassói úti körforgalom
Gyújtósi csomópont
Vasvár út – Malom út csomópont
Vasvár-Piac - Katona J. út csomópont
Piac út ( Polgármesteri Hivatal – Interspar)

1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
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Árpád v. – Zrínyi út csomópont
Lehel - Bolyki Főút – Bolyki Tamás út csomópont
Szent I. út – Bolyki Főút – Nagy Imre csomópont
Bolyki Főút – Bolyki Tamás (KTSZ)
Volny – Brassói – Lejtő csomópont
Bem út – Ady út – József A. – Pázmány út
Árpád v. – Bibó út – Lehel
Balassi B. út – Brassói út
Bulcsú – Géza út
Összesen:
2. körzet
Szentsimon úti csomópont
Damjanich – Akácos – Volny – 25 fkl.
Búzásvölgy – Papp út – Március 15. út
Balassi – Liszt F. – Március 15. út
Összesen:
3. körzet
Mekcsey út – Akácos út csomópont
Damjanich – Petőfi – Kőalja
25 fk – Kőalja – Rozsnyói út
Dobó – Mekcsey – Dózsa Gy. út
Összesen:
Összesen:
23 db
Hulladékgyűjtők ürítése (ÓHG Kft által)
Igény szerint
Barátság út
Kölcsey út
Somsály tp.
Összesen
Igény szerint
1,1 m3-es konténer
Járda takarítása
Napi 1x-i gyakoriság
1.körzet
Vasvár út – Gyújtósi csomópont
Heti 3x-i gyakoriság
1. körzet
Bolyki Főút – Brassói csomópontig
Bolyki Tamás út Strand – Állatklinikáig
Szent István út 1 – Vadvirág kocsmáig
Bolyki Főút – Szerviz út
Bibó út – Árpád v. út
Zrínyi út
Brassói út
Piac út
Lejtő út – Volny út

1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
15 db
1 db
1 db
1 db
1 db
4 db
1 db
1 db
1 db
1 db
4 db

1 db
1 db
1 db
3 db

3 db

3600 m2
2160 m2
780 m2
1440 m2
480 m2
2880 m2
1200 m2
900 m2
1140 m2
1020 m2
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Munkás út – Ív út
48-as út – Bem út – Rákóczi út
Árpád v. út – Bolyki Főút (összekötő)
Kollégium (összekötő) út
Lehel vezér – Bolyki Főútra (összekötő) út
Bibó út elágazás Bolyki Főútra
Nagy I. út
Malom út
Nemzetőr út
Lehel v. út – Géza út – Bulcsú út
Piac út – Iparvasút út összekötő
Ipari út
Összesen:
2. körzet
Március 15. út
Papp út
Vasvár út Munkaügyi Központig
Összesen:
3. körzet
Petőfi út – Zsolnai tér
4. körzet
Pázmány út – József A. út – Váczi út
Akácos út – Mekcsey út
Kőalja út
Katona J. út (Óvodáig)
Összesen:

1920 m2
1800 m2
480 m2
416 m2
300 m2
360 m2
780 m2
350 m2
1500 m2
3600 m2
300 m2
800 m2
24606 m2
520 m2
420 m2
660 m2
1600 m2
1440 m2
2600 m2
3360 m2
4472 m2
350 m2
10782 m2

ÖSSZESEN:
M2
Kerti utak, lépcsők
Heti 3x.i gyakoriság
1. körzet
Vasvár út – Szerviz út lépcső – Szökőkút melletti
Vasvár út – Szerviz út lépcső – Fogtechnika mellett
Vasvár út – Szerviz út lépcső épület 2 db
Árpád v.út 27. melletti lépcső
Bolyki főút 27. melletti lépcső
Kispiac – Bolyki főút lépcső
Vencel tér – Parkoló lépcső
Nemzetőr út – Nagyparkolóhoz lépcső 3 db
Vasvár úti nyilv. WC.melletti lépcső
Vasvár 56. ép. melletti lépcső
Szolg.Ház melletti kétoldali lépcső
Szolg. előtti dísztér
Szökőkút környéke
Vencel tér
Liszt Ferenc Műv. Ház és Kaszinó előtti tér
Volán előtti tér

42.028

165m2
165m2
28,8m2
100m2
27m2
26m2
36m2
64,8 m2
36 m2
36 m2
72 m2
1200 m2
300 m2
400 m2
1600 m2
600 m2
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Újváros téri gyógyszertár előtti tér
Összesen:
Heti 1x-i gyakoriság
1. körzet
Árpád v. – Bulcsú lépcső
Zrínyi út – Bulcsú lépcső
Árpád v. – volt „Cs” épület lépcső
Szabadidő park – Sétáló út
Vasvár úti nagyparkoló melletti zöldter. gyalogos út
Összesen:
2. körzet
Liszt Ferenc úti lépcső
Gömöri – Zalai út közötti lépcső
Somsály Fő játszótér melletti lépcső
Március 15. út – Szigligeti lépcső
Szenna út – Németh L. út lépcső
Összesen:
4. körzet
Lomb út – Nagyamerika lépcső
Munkás út – Kisamerika lépcső
Akácos út – Kertváros lépcső
Huba – Buda v. – Botond v. lépcső
Vajda – Nagyamerika lépcső
Etele út – Kistó lépcső
Nagyamerika – Révai lépcső
Iv út – Táncsicstelep
Összesen:

400 m2
5256,6 m2

120 m2
112,5 m2
37,5 m2
450 m2
240 m2
960 m2
36 m2
60 m2
18 m2
78 m2
58,5 m2
250,5 m2
17 m2
36 m2
48 m2
195 m2
105 m2
128 m2
75 m2
426 m2
1030 m2

Összesen:

7497,1 m2

Parkolók
Heti 1x-i gyakoriság
Nagy I. út Szerviz út
Bolyki főút szerviz út épületek közötti parkolók
Bolyki főút épületei közötti parkolók
Árpád v. 20 –22 épület előtt
Takarékszöv. melletti parkoló
Ív úti Toronyház mellett
Október 23. tér
48-as úti, Petőfi téri, József A úti
Kaszinó előtti
Volny úti
Falusi Katolikus templommal szemben
Kórházi parkoló
Munkaügyi központ melletti parkoló
Lomb úti parkoló
Összesen:

4920 m2
4600 m2
1700 m2
320 m2
495 m2
200 m2
960 m2
2000 m2
225 m2
1882 m2
1600 m2
2640 m2
300 m2
560 m2
22.402 m2
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JÁTSZÓTEREK
27.805 m2

75 db

HOMOKOZÓK
54 db

Takarítás
Belváros I. sz. körzet

heti 3x-i gyakoriság
Piac út
Sárli út
Nemzetőr út
Vasvár Szerviz út
Brassói út
Zrínyi út
Árpád v. út
Bibó út
Nagy Imre út
Szerviz út
Bolyki Tamás út
Bem út
Rákóczi út
Vasköz
Géza út
Bulcsú út
Lehel v. út
Szent István út
Bolyki - Árpád v.. (Kollégium)
(torony ép.)
Összesen:

1800 m2
4850 m2
960 m2
1680 m2
4060 m2
800 m2
4440 m2
900 m2
3850 m2
1000 m2
6300 m2
2520 m2
1520 m2
1000 m2
2160 m2
2880 m2
4200 m2
4750 m2
400 m2
800 m2
50.870 m2

II . körzet
Heti 3x-i gyakoriság
Petőfi út
Velence tp.
Baross G. út
Összesen:
Heti 1x-i gyakoriság
Uraj – Susa főút
Március 15. út
Damjanich út
Összesen:

1830 m2
6400 m2
1800 m2
10030 m2
17000 m2
12600 m2
14400 m2
44000 m2

III. körzet
Heti 3x-i gyakoriság
Kőalja út
Mekcsey út
Akácos út

11340 m2
10680 m2
3240 m2
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Összesen:
Heti 1x-i gyakoriság
Center
Bánszállás
Kovács Hagyó Gy. út
Álmos v. út
Dobó út
Összesen:
IV. körzet
Heti 3x-i gyakoriság
Ady út
József A. út
Alkotmány út
Szabó L. út
Kazinczy út
Bartók B. út
Katona J. út
Egyházvölgy
Kenderszer
Karu
Mogyorósvölgy
Szondi út
Toldi út
Meggyes
Lomb út
Kisamerika
Nagyamerika
Összesen:
Heti 1x-i gyakoriság
Somsályfő
Nagyvölgyi
Bányász út
Somsály
Révai út
Hajnóczi út
Vajda J. út
Összesen:

25260 m2
10060 m2
1375 m2
18600 m2
4070 m2
1920 m2
36025 m2

2640 m2
2640 m2
2640 m2
300 m2
400 m2
1680 m2
7200 m2
3360 m2
2720 m2
600 m2
4320 m2
600 m2
1200 m2
960 m2
1000 m2
1050 m2
1800 m2
35110 m2

14500 m2
4250 m2
1760 m2
900 m2
1120 m2
1280 m2
2000 m2
25810 m2

TAKARÍTÁSI KÖRZET BEOSZTÁSA

1.körzet: Belváros: Piac út – Nemzetőr út – Sárli út – Vasvár Szerviz út –
Brassói út – Zrínyi út – Árpád vezér út – Bibó út – Nagy I. út – Bolyki Főút –
Szerviz út – Bolyki Tamás út – Bem út – Rákóczi út - Vasköz
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2.körzet: Szentsimon – Búzásvölgy – Kerekhegy – Uraj, Susa – Velence tp. – Petőfi út Szenna
3.körzet: Kőalja út - Tábla - Bánszállás Center - Várkony – Kistó – Istenmező
Kertváros
4.körzet: Váci M. út – Pázmány út – Karu – Toldi, Szondi – Kenderszer - Egyházvölgy –
Mogyorósvölgy – Ady út – Bányász – Sturmán – Révay út – Kazinczy út – Szabó L. út –
Alkotmány út – Nagyamerika – Meggyes – Cipó – Csépány – Somsály
Bekötő utak
I.körzet
Heti 3x-i gyakoriság
Nemzetőr út – Piac út – Malom út
Vasvár út – Vasvár szerviz út – Meggyes
Munkás út – Lomb út – Vajda út
48-as út – Kazinczy út
Ív út – Alkotmány út – Bajcsy Zs. út
Munkás út – Gyár út
Piac út – Arany J. út
Árpád v. út – Zrínyi út – Bulcsú út Árpád v. szerviz út
Bem út – Bányász út – Bartók B. út – Rákóczi út
Szent I. út – Bibó út – Lehel v. út
Bulcsú út – Lehel v. út – Géza út
Bolyki főút – Árpád v. út
Összesen:

2 db
2 db
2 db
1 db
2 db
1 db
1 db
3 db
3 db
2 db
2 db
1 db
22 db

II. KÖRZET
Heti 3x-i gyakoriság
Petőfi út – Velence tep bekötő utak

1 db

Baros G. út – Volny út – Zrínyi út – Március 15. út
Damjanich út – Velence tp.
Összesen:

3 db
1 db
5 db

Heti 1x-i gyakoriság
Petőfi út – Nap út – Nyár út – Budai N.A. út
Uraj – Székely B. – Tormás – Verne – Temesvári –
Kárpáti – Belső út
Susa bekötő útjai
Damjanich út – Bólyai F. – Szenna – Fráter Gy. – Muskátli –
Nefelejcs – Bercsényi – Egressy – Szegfű
Összesen:
III. körzet
Heti 3x-i gyakoriság
Kőalja – Sziklástető – Kossuth – Áchim – Madách –
Gálvölgye – Mátyás – Hunyadi – Jókai – Virág –
Lyukó – Földessy - Szövetkezeti
Mekcsey – Akácos – Istenmező – Honvéd – Tinódi – Etele

3 db
6 db
3 db
8 db
20 db

12 db
5 db
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ÖSSZESEN:

17 DB

Heti 1x-i gyakoriság
Dobó út – Kovács H. út
Álmos - Tétény – Huba – Tas – Kond – Ond – Előd
Kovács H. – Berkenye – Bánszállás
Bánszállás bekötőútjai
Center – Sajó – Tóth Ede – Temető felé bek.út
Összesen:

1 db
6 db
2 db
3 db
3 db
15 db

IV. körzet
Heti 3x-i gyakoriság
Ady – Rákóczi – Egyház – Mogyorós – Kenderszer
József A. – Váczi út
Szabó L. – Újtelep
Katona – Vasvári P. – Építők – Kosztolányi út
Kenderszer – Karu – Toldi – Szondi
Karu – Pázmány út
Bocskay – Meggyes – Csokonai - Radnóti
Lomb út – Nagyamerika – Kisamerika – Meggyes
Összesen:

4 db
1 db
1 db
3 db
3 db
1 db
3 db
3 db
19 db

Heti 1x-i gyakoriság
Deák út – Rózsadomb
Somsályfő – Vörösmarty
Nagyvölgyi – Felső – Zrínyi – Nyárjasalja –Gyergyó
Bányász – Sturmán – Révay
Összesen:

1 db
1 db
4 db
2 db
8 db

Gyepmesteri szolgáltatás
Kóbor kutyák begyűjtése, az állati hulladék megsemmisítése
Ebnyilvántartás vezetése
Oltás megszervezése, lebonyolítása
Települési vízellátás
Átlagos fogyasztás
Leolvasás, karbantartás

Közvilágítás (árkádok és aluljáró világítás)
Vasvár út 52.
Vasvár út 60.
Rozsnyói út (sajóvárkonyi aluljáró)
karbantartásuk
Egyéb városüzemeltetési feladatok
Zászlózás, pódium szállítás stb.

1 400 m3/hó
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II. Zöldfelületgazdálkodás feladatai
Ózd város parkfenntartási körzetei
I. Városközpont – Cipó – Meggyes
II. Béketelep – Újvárostér – Bolyok
III. Szentsimon
IV. Március 15. út – Ráctag – Velence tp.
V. Szenna – Tábla
VI. Uraj – Susa
VII.Center – Bánszállás
VIII.Sajóvárkony – Kistó
IX. Ózd – Falu
X. Hódoscsépány – Somsály

(1,2. sz. vk.)
(3,4,5. sz. vk.)
(5. sz. vk.)
(2. sz. vk.)
(7. sz. vk.)
(6 .sz. vk.)
(8. sz. vk.)
(8. sz. vk.)
(9. sz. vk.)
(10. sz. vk.)

 Parkfenntartási munkák szervezésénél alkalmazott kategóriák
I. kategória:
Intenzív ápolású területek. Évi 10-12 kaszálás, öntözés, rendszeres
gyepápolás. A felület 1-2 %-án virágágyások találhatók. 1600-1700
munkaóra/év.
II. kategória: Rendszeres évi 8-10 kaszálás. A fenntartás munkaerő igénye és
költsége az előző kb. 60 %-a.
III. kategória: Évi 5-7 alkalommal történő kaszálás. A fenntartás munkaerő igénye
és költsége az első kategória kb. 40 %-a.
IV. kategória: Extenzív fenntartású területek.3-4 alkalommal történő kaszálás
évente. A fenntartás munkaerő igénye és költsége az első kategória
kb. 20 %-a.
V. kategória: Évi 1-2 kaszálás.
(Forrás: Jószainé Párkányi Ildikó: Zöldfelületgazdálkodás, parkfenntartás)
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I. Gyep- és pázsitápolás
1.a Gyep- és pázsitápolás munkafolyamatai
Munka megnevezése
Egység

Ssz.

1.
2.

Gyep szellőztető gereblyézése
Pázsitápolás (szóróanyag összeseprés)
Műtrágyázás
Fűmagvetés, felülvetés
Fűnyírás, fűszedés
Rakodás, szállítás

3.
4.
5.

II.

Cserje- és faápolás

1. Munkafolyamatok
1.
a. Cserjeágyak ápolása
Ssz.
Munka
megnevezése
1.
Cserjemetszés
2.

Ágyásszegő kialakítás

3.

Gereblyézés, takarítás

4.

Nyesedék összeszedése

5.

Gyomlálás, kapálás

6.

Rakodás szállítás

1.

1. b. Rózsaágyak ápolása
Munka
megnevezése
Metszés, nyitás

2.

Ágyásszegő kialakítása

3.

Gereblyézés, takarítás

4.

Nyesedék összeszedése

Ssz.

m2
m2
m2
m2
m2
üó
m3
ford.

nettó Gyakori- Mennyiség
terület
ság
(bruttó
terület)
20.000
1x
20. 000
2.500
1x
2. 500
2.000
1x
2.000
300
1x
300
80.000
1x
80.000
4
24
4

Egység
m2
db
fm
db
m2
db
m2
db
m2
db
üó,
m3
ford.

Egység
m2
db
fm
db
m2
db
m2
db

Nettó Gyakori- Mennyiság
ség
6000
1x
6000
100
1x
100
320
1x
320
100
1x
100
6000
1x
6000
100
1x
100
6000
1x
6000
100
1x
100
2000
1x
2000
100
1x
100
5
30
5

Nettó

Gyakori Mennyi
ság
ség
1075
1x
1075
12
1x
12
138
1x
138
12
1x
12
1075
1x
1075
12
1x
12
1075
1x
1075
12
1x
12
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5.

Gyomlálás, kapálás

6.

Rakodás, szállítás

7.

Növényvédelem

1.

1. c. Örökzöldek ápolása
Metszés

2.

Nyesedék összeszedése

3.

Gyomlálás kapálás

4.

Rakodás szállítás

Ssz.
1.
2.

3.

4.

1. d. Fák ápolása
Munka
megnevezése
Fák alakító és fenntartó metszése
Rakodás, szállítás

Fák gallyazása, ifjítása
- kosaras autóval
- különleges technikával
- saját technikával
Növényvédelmi munkák (lemosó
permetezés)

III. Lombszedés, szállítás
1. Munkafolyamatok
Ssz.
Munkaműveletek
1.
2.

Lombszedés
Rakodás szállítás

Egység
m2
üó,
ford,
m3

m2
db
üó,
ford,
m3
m2
db

1075
12
1
1
1
1075
12

1x
1x

1075
12

1x
1x

1075
12

m2
db
m2
db
m2
db
m3
üó
ford

150
25
150
25
150
25

1x
1x
1x
1x
1x
1x

150
25
150
25
150
25
3
1
1

Egység

Mennyiség

db
üó,
ford,
m3

600
26
26
156

db
db
db
db

40
5
5
500

Mennyiség
330. 000
80
80
480
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IV. Fák kivágása, pótlási kötelezettség
1Munkafolyamatok
Ssz.
Munkaműveletek

Egység

Mennyiség

1. Fák kivágása motorfűrésszel
különleges technikával

db

5

kosaras autóval

db

15

db
üó,
ford,
m3
Db

30
15
15
90
100

2.

3.

saját kivitelezésben
Gallyak rakodása, szállítása

Fák pótlása

V. Egynyári ágyások, virághagyma-ágyások, évelőágyások ápolása
1. Munkaműveletek
sz.
Munkaműveletek
Egység
Nettó

Gya Mennyi
kori
ség
ság

1. a. Virághagyma ápolása
1.

1.
2.
3.
4.

5.

m2

865

1x

865

1. b. Évelőápolás
Gyomlálás, kapálás
m2
Metszés
m2
Nyesedék, összeszedése
m2
Rakodás szállítás
üó
m3
ford
Ágyásszegő kialakítása
fm

100
100
100
1
1
1
40

1x
1x
1x

100
100
100

1x

40

137
50

1x
1x

137
50

Gyomlálás kapálás

1. c. Kétnyáriak ápolása
1.
2.

Gyomlálás, kapálás
Ágyásszegő kialakítás

m2
fm

1. d. Utcák virágosítása
1.

Téli ápolás

Felelős: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: folyamatos
-.-.-.-

db

96
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10.) napirend
Javaslat az ÓZDINVEST Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadására
Vitális István mint az ÓZDINVEST Kft. felügyelő bizottságának elnöke elmondja, új
szerkezetű üzleti tervet nyújtott be a cég, forprofit divíziók kerültek létrehozásra. Szerény
nyereséget tudott hozni a cég. Az ügyvezetés és a felügyelő bizottság mindent megtesz
azért, hogy ez a profit minél nagyobb legyen. Számtalan bizonytalansági tényező
befolyásolhatja a tervet, de úgy gondolják pozitívabb eredmény létrehozása lehetséges. A
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag
elfogadásra javasolja.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a határozati javaslattal kapcsolatban.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
158/KH/2011. (V.30.) határozat
Tárgy: Az ÓZDINVEST Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadása

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
Az ÓZDINVEST Kft. 2011. évi üzleti tervét a határozat mellékletében foglaltak
szerint elfogadja.

Felelős:
Határidő:

ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
folyamatos
-.-.-
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158/KH/2011. (V.30.) határozat melléklete

Az ÓZDINVEST Kft. 2011. évi üzleti terve
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1. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1.1. A vállalkozás alapadatai
A vállalkozás teljes neve:

ÓZDINVEST ÖNKORMÁNYZATI
VAGYONKEZELŐ ÉS
BERUHÁZÁSSZERVEZŐ KFT

Alakulás éve:

1996.

Alakulás társasági formája:

Korlátolt felelősségű társaság

Székhely:

3600 Ózd, Október 23. tér 1.

Telefon:

48/471-997

Számlavezető bank:

K&H Bank Zrt, OTP Bank Nyrt

A kft. törzstőkéje:

15.660.000. Ft.

Az Ózdinvest Kft alapító tagja és részesedése
Né v
Ózd Város Önkormányzata

Tulajdonosi arány
100%

Az Ózdinvest Kft törvényes képviselői
Né v
Tengely András
Kun Nikoletta
Tóth Andrea
A Társaság tevékenységi körei:
- Főtevékenység:
6832 Ingatlankezelés
- Egyéb tevékenységi körök:
4110 Épületépítési projekt tervezése

Képviselet módja
Önálló
együttes
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6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése
6831 Ingatlanügynöki tevékenység
6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7010 Üzletvezetés
7111 Építészmérnöki tevékenység
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
7490 Máshová nem sorolt egyéb szakmai tudományos műszaki tev.
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8299 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- További felvett tevékenység:
9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
8424 Közbiztonság, közrend
5629 Egyéb vendéglátás
1.2. A vállalkozás története:
A Kft. tevékenysége alapításának időpontjában alapvetően Ózd város vezetékes
gázellátásának megvalósítása és a gázvagyon kezelési tevékenységének ellátása
volt.
Ez a tevékenység jelenleg is a társaság feladatát képezi, kibővítve a 2004. január
1-jén életbe lépett új Gázellátási Törvényben meghatározott, a tulajdonosokra
vonatkozó kötelezettségekkel.
Az elmúlt években a fő tevékenység az Önkormányzattól és egyéb szervektől
kapott megbízás alapján beruházási-felújítási munkák előkészítése, szervezése,
műszaki ellenőrzése, teljes körű lebonyolítása volt kezdetben.
A társaság e tevékenységével foglalkozó dolgozóinak az építőipar valamennyi
területét ismerniük kell, a tervezési előírásoktól a kivitelezés végrehajtásáig,
mely során gondoskodni kell a szabályszerű dokumentálásról, és az esetleges
szavatossági, garanciális problémákból adódó munkák elvégeztetéséről is.
Fentieken kívül a társaság tevékenysége kiegészült az Önkormányzati döntés
alapján megépített József Attila úti garázssor vagyonkezelői feladataival, és a
profilbővítésből adódó tervmásolási, spirálozási, laminálási, hőkötési
munkákkal.
Jelentős változást okozott a társaság működési feltételeiben az, hogy a
Képviselő-testület 2005. július 26-i ülésének 171/KH/2005. (VII.26.) számú
határozatban rögzített döntése értelmében támogatást biztosít, és nem
lebonyolítási szerződés alapján fizet.
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A döntés értemében ez a támogatás évről évre növekszik az infláció mértékével,
erre azonban sem 2006., sem 2007. évben nem került sor, és a növelést nem
kaptuk meg a 2008. évi költségvetésben sem.
A működési támogatást az Önkormányzat 2009. évtől teljesen megvonta.
A társaság árbevételének növelése érdekében az önkormányzattól és
intézményeitől független beruházások lebonyolítását is elvállalta. (TESCO, Plus
áruház, SHELL töltőállomás, K&H bankfiók, CIB bankfiók stb.)
Újabb változás 2008. évben következett be, amikor a Képviselő-testületi döntés
értelmében 155/KH/2008. (VI.27.) számú határozatának 1.) pontja alapján a
nem lakáscélú ingatlanok kezelői jogát 2008. június 30-cal az ÓZDSZOLG
Kht-től elvonta, és 2008. július 1-jétől a 155/KH/2008. (VI.27.) számú határozat
2.) pontja szerint a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló többször
módosított 25/1993. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet III/A fejezete
előírásai értelmében a nem lakáscélú ingatlanokra és az ingatlanokhoz tartozó
vagyonelemekre
vagyonkezelői jogot létesített és határozatlan idejű
Vagyonkezelői, valamint Üzemeltetési Szerződést kötött társaságunkkal.
A tulajdonos Önkormányzat 2009. január 1-jei kezdő időponttal megbízta
Társaságunkat a piacfelügyelet és temetőgondnoksági feladatok ellátásával és
ezzel egyidejűleg a tevékenységhez szükséges eszközök üzemeltetésével.
A lebonyolítási, műszaki ellenőrzési feladataink egy részét továbbra is
díjmentesen végeztük, pl. az intézmények által saját hatáskörben végeztetett
karbantartási, felújítási munkák ellenőrzését, teljesítés igazolását, a pályázatok
műszaki előkészítését.
2009. február 1-jétől Társaságunk újabb feladattal bővítette alaptevékenységét, a
társasházkezeléssel. Ennek érdekében 2 dolgozónk elvégezte az ingatlankezelői,
1 dolgozónk a társasházkezelői tanfolyamot. Jelenleg 5 társasház 315
albetétjének kezelését látjuk el.
2009. augusztus 1-jétől kezdődően üzemeltetésre megkaptuk a volt
Egészségügyi Szolgáltató Iroda (mely 2009. július 31-ei időponttal megszűnt)
kezelésében lévő körzeti orvosi rendelőket és tanácsadói helyiségeket a bennük
található eszközökkel együtt. Feladatunk a tanácsadó helyiségek üzemeltetése
(takarítás, karbantartás, a közüzemi számlák megbontása, fizetése), valamint az
orvosi rendelőkre vonatkozóan azoknak a feladatoknak az ellátása, melyek nem
tartoznak a vállalkozó orvosok kötelezettségei közé.
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2009. október 1-től az Önkormányzat szervezetileg az Ózdinvest Kft-hez
csatolta a telepgondnokokat, mely tevékenység 2010. december 31-én a
telepgondnoki rendszer megszűnésével befejeződött.
2010. december 31-én a teljes állományi létszám az Ózdinvest Kft.-nél 71 fő
volt, ebből 38 fő főállású és 33 fő közcélú alkalmazott.
1.3. Tevékenységi terv, személyi feltételek:
A romló gazdasági helyzet, a bérlőink fizetési képességének csökkenése, a
közüzemi díjak növekedése, az egyre több üresen álló ingatlan fűtési díja miatt a
Társaság elmúlt évi eredménye, ill. annak növelése nem lenne prognosztizálható
a jelenlegi szervezeti felépítéssel, tevékenységi körrel.
Önkormányzati döntés alapján 2011. június 1. dátummal társaságunk kezelésébe
kerül a teljes bérlakás állomány.
Bérlakásokkal együtt át kell vennünk a teljes jelenlegi személyi állományt is, a
jelenlegi strukturális felépítéssel együtt. A felduzzasztott létszámmal elavult
felépítési rendszerrel a társaság nem tud eredményesen dolgozni.
Teljes átszervezésre van szükség, mely elengedhetetlenül létszám leépítést is
jelent. A létszám leépítés miatt a társaság nem vehet részt a közmunka
programban, ami újabb létszám leépítéshez vezet. (pl. a takarítási tevékenységet
melyet közcélúak láttak el 2010 decemberig, - ebben az évben 2011 júniusig
főállásban – ki kell szerveznünk.) A szervezeti átalakítást megkezdtük, két
nyugdíjba vonuló dolgozónk helyét nem töltjük fel, további 5 fő saját, és 3 fő
kényszerből átvett dolgozó elbocsátását tervezzük.
A korábbi alaptevékenységhez tartozó alábbi lebonyolítási és műszaki
ellenőrzési munkák várhatók 2011. évre:
- Ózd, Lehel vezér úti orvosi rendelő felújításával kapcsolatban az alábbi
feladatokra szerződött Társaságunk:
o Projekt menedzsmenti feladatokra,
o közbeszerzési feladatok ellátására,
o nyilvánosság biztosítására,
o és műszaki ellenőrzésére.
- Ózd, Tétényi úti Óvoda bővítésével kapcsolatban az alábbi feladatokra
szerződött Társaságunk:
o Projekt menedzsmenti feladatokra,
o közbeszerzési feladatok ellátására,
o nyilvánosság biztosítására,
o és műszaki ellenőrzésére.
- Intézményi munkák
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- Külső cégek, önkormányzatok pályázatainak készítése, beruházásainak
szervezése, műszaki ellenőrzése.
2. Marketing terv
2.1 SWOT - analízis
SWOT-analízis keretében az ÓZDINVEST Kft. külső lehetőségeit,
veszélyeit, valamint a belső erős és gyenge pontjait elemeztük.
SWOT-analízis összefoglaló táblázata
Belső tényezők
Erősségek






Dinamizmus, flexibilitás
Munkavállalók szakmai tudása
Jó személyes kapcsolatok
Kft kedvező elhelyezkedése
Kialakult ügyfélkör

Gyengeségek
 Veszteséges tevékenységek
 Elavult üzemeltetési struktúránk






Külső tényezők
Lehetőségek
Szolgáltatások körének
bővítése
Társasházkezelés bővítése.
Pályázatírás
Lakásállomány átvétele.
Veszélyek

 Nem lakáscélú bérlemények
szerződéseinek felmondása
bérlők részéről
 Tulajdonosi döntés alapján
ingatlanok eladása
 Gázvezeték hálózat eladása
 Új törvények, szigorítások
 Társasház-kezelési
tevékenység: konkurencia
 Tisztességtelen ügyfelek
 Temetkezés: urnás temetések
számának növekedése
 Piacfelügyelet:
bevásárlóközpontok

Erősségek
A vállalkozás legfőbb erénye a dinamizmus és a rugalmasság, a társaság dolgozói mindig
az ügyfelek, bérlők rendelkezésére állnak; ez a hozzáállás segített minket ahhoz, hogy jó
hírnévre tegyünk szert, és az ügyfelek bármilyen kéréssel bizalommal forduljanak hozzánk.
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További előny a munkavállalók széleskörű szakmai tudása, tapasztalata, aminek
segítségével megfelelő munkát kívánunk minden ügyfél számára szolgáltatni.
Előnynek tekinthető a személyes kapcsolatok körében az is, hogy a cégünk
korrekt megbízható viszonyt alakított ki ügyfélkörével. Ez a hozzáállás segített
minket eddigi és további ügyfelek megszerzésében.
További előnyt jelent a Kft kedvező elhelyezkedése, hiszen központi helyen van,
mely lehetőséget nyújt a későbbi bővítésre, terjeszkedésre is. Az ügyfelek
számára a parkolás megoldható mind az utcán, mind az épülettel szemben levő
téren kialakított díjmentes parkolóban.
Gyengeségek:
Ebben az évben több jelentős intézkedést kell tenni annak érdekében, hogy a
Társaság a feladatait szervezettebben, hatékonyabban lássa el. A tevékenységi
körünk szakaszosan bővült, és az egyes tevékenységek ellátásához mindeddig
gyakorlatilag csak átvettük a korábbi üzemeltetési struktúrákat.
A megoldás módja vagy a költségeink csökkentése, a veszteséges tevékenységek
megszüntetése, létszámunk csökkentése, vagy olyan tevékenységek beindítása,
bővítése melyek minimális többletköltséggel árbevételt eredményeznek.
A szükséges intézkedések a felvázolt lehetőségek figyelembe vételével:
Megszorító intézkedések:
- Az elmúlt év elejétől minden béren kívüli juttatást megszüntettünk a
meleg étkezési utalványon kívül, ebben az évben sem tervezünk egyéb
juttatást dolgozóink részére.
- Alapbéremelést erre az évre sem tervezünk, azonban az üzleti terv
elfogadása esetén az un. bérkompenzációt az érintett dolgozóknak január
hónaptól visszamenőleg megadjuk.
Lehetőségek
Társaságunk folyamatosan keresi a profilbavágó és azon kívüli tevékenységek,
szolgáltatások bővítésének lehetőségét.
További társasházak kezelését vállaljuk el, ugyanis egyre több társasház keresi
meg Társaságunkat azzal, hogy elvállalnánk-e a tevékenység ellátását. A
társasházak egyre inkább előnyben részesítik, hogy a kezelésüket nem
magánszemély, hanem egy gazdasági társaság látja el. Továbbá előnyt jelent,
hogy a mi társaságunk 100%-ban önkormányzati tulajdon (sokkal nagyobb a
bizalom, mint magáncég esetében).
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Veszélyek
Minden vállalkozás hordoz magában veszélyt. A társaság szempontjából
legnagyobb veszélyt a mai gazdasági helyzet jelenti. Nap, mint nap szűnnek
meg vállalkozások, és kerülnek fizetésképtelen helyzetbe, ami a nem lakáscélú
ingatlanok bérbeadását kedvezőtlenül befolyásolhatja.
Az Önkormányzat ingatlan eladási ill. funkcióváltozási döntései a bérbe adható
ingatlanok számát csökkentheti, ami árbevétel kieséshez vezet, a költségek
csökkentése nélkül. Ezt csak a tevékenységi kör bővítésével, vagy áremeléssel
lehet ellensúlyozni, ami újabb kockázat felvállalását jelenti.
Temetkezési szolgáltatások körében az urnás temetések számának növekedése
okozhatja a bevételek visszaesését, mely szintén a gazdasági helyzetre, a
családok nehezebb anyagi körülményeire vezethetők vissza. Ebben az
üzletágban újabb konkurensek jelentek meg.
A városi piachoz kapcsolódó veszély a forgalom visszaesése, hiszen újabb
bevásárló központ épült városunkban.
A Társaságunk tulajdonát képező gázvezeték rendszerre az üzemeltető TIGÁZ
vételi szándéka továbbra is fennáll. Amennyiben az Önkormányzat az eladás
mellett dönt, és a vételárat elvonja, az egész szervezeti felépítésünk, működési
lehetőségünk átértékelésre szorul.
2.2. Stratégia
Az új Gázellátási Törvény megjelenésével és az EU csatlakozás után új piaci
szereplőként olyan szabadpiaci kereskedelmi tevékenység kezdődött meg,
melyet folyamatosan figyelemmel kell kísérni, mindenkor figyelve a tulajdonosi
érdekek minél jobb érvényesülési lehetőségeit.
Ennek érdekében szoros kapcsolattartás szükséges az energetikai iparban járatos
cégekkel, személyekkel.
A beruházásokkal kapcsolatban a megbízóinkkal történő napi együttműködés, az
információk gyors és pontos átadása az üzletpolitikánk részét képezi.
Az eddigi külső megbízóinknál beruházási szándékaikról kell tájékozódni, és
lehetőség szerint bekapcsolódni. Folyamatosan tájékozódni kell a külső cégek
beruházásairól, lehetőség szerint be kell kapcsolódni az ellenőrzési és
lebonyolítási feladatokba, kihasználva a helyismeretet és a hatóságokkal,
szolgáltatókkal meglévő jó személyes kapcsolatainkat.
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Figyelemmel kell kísérni a térségbe beruházni kívánó cégek tevékenységeit.
Az Ózdinvest Kft. tevékenységi körének bővülése, és a gazdasági környezet
változása elkerülhetetlenné teszi a jelenlegi működési struktúra átalakítását.
Tervezett főbb szervezeti átalakítások:
Az egyes üzletágak 2011. június 1-től divíziókként működnek tovább, önálló
elszámolási egységekként. Költségeik és bevételeik különállóan kerülnek
könyvelésre. A divíziók profit centerek.
Divíziók:
- Központi irányítás
- Ingatlan kezelés
- Vagyonkezelésben lévő nem lakáscélú önkormányzati ingatlanok
- Üzemeltetésben lévő nem lakáscélú önkormányzati ingatlanok
- Üzemeltetésben lévő lakáscélú önkormányzati ingatlanok
- Társasház kezelés
- Temető gondnokság
- Piac felügyelet
- Beruházás szervezés, karbantartás
- Beruházás szervezés
- Egészségügyi szolgáltatás (védőnői körzetek, orvosi rendelők)
- Ingatlan kezelés karbantartási feladatai
- Külső megbízási feladatok (pl. AOIG)
- Egyéb szolgáltatás: büfé
A szervezeti átalakítás létszám leépítéssel is együtt jár,
lakásgazdálkodási feladatok átvételét követően kerül majd sor.

melyre

a

Társasház-kezelő tevékenység ügyfélkörét tovább kívánjuk bővíteni, mely újabb
költségeket nem jelent, viszont fedezetül szolgálhat azon feladatokkal
kapcsolatos kiadásokra, melyeket a tulajdonos Önkormányzat elvár, de fedezetet
nem biztosít.
3. Szervezeti terv
3.1. Társasági forma
Tulajdonosi döntés alapján korlátolt felelősségű társaságként működünk.
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3.2. Tulajdonos
Az Ózdinvest Kft tulajdonosa
Né v
Ózd Város Önkormányzata

Tulajdonosi arány
100%

3.3 Vezetés
Tengely András a vállalkozás ügyvezetője. Teljes munkaidőben a cégnél
dolgozik. Ő látja el az irányítási és szervezési feladatokat. A működés
koordinálásáért és az emberi erőforrások kezeléséért felelős. Felsőfokú épület
és építmény műszaki ellenőr, minősített pályázatíró, pályázati szakértő.
Tóth Andrea az Ingatlankezelési Divízió vezetője. A nem lakáscélú
ingatlanok és 2011. június 1-jétől a lakáscélú ingatlanok gazdálkodásának
szervezéséért, irányításáért és a vagyonkezeléssel és az üzemeltetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős. Közbeszerzési referens, a
beruházásszervezői feladatok közbeszerzési ügyeit is ő látja el.
Kun Nikoletta felelős a gazdasági oldalért, a hatályos jogszabályok
betartásáért, és intézi a banki átutalásokat (fizetéseket, közterheket, rezsi
költségeket).
Molnár Ákos a Temetkezési Divízió vezetője. Felelős az irányítása alá tartozó
Temetkezési Gondnokság hatáskörébe tartozó feladatok szakmai
elvárásoknak megfelelő színvonalas, kegyeletteljes ellátásáért.
Sikéné Papp Judit a Piacfelügyeleti Divízió vezetője. Feladata a piacok
üzemeltetésével kapcsolatos munkák megszervezése, irányítása, a piaccsarnok
nyitva tartásának megszervezése. Biztosítja a piac tevékenységéhez
kapcsolódó szolgáltatások, illetve felügyeletek (gomba szakellenőr,
állatorvosi szolgálat, növény egészségügyi szolgálat, ÁNTSZ, stb.)
munkájának feltételeit.
Hubai Imre a műszaki divízió vezetője. A beruházásszervezési feladatokat
koordinálja (pályázatok teljes körű összefogása, adminisztrációja,
elszámolása, nyilvánosság biztosítása stb.) A karbantartói létszám vezetője,
feladata a munkák szervezése, elszámolása, a dolgozói munkaidő hasznos
eltöltésének biztosítása. (külső tevékenységek felkutatása)
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3.4 Szervezeti felépítés:
ÓZDINVEST Kft. szervezeti felépítése
2011. június 01-jei állapotnak megfelelően

ÜGYVEZETŐ
MUNKAÜGY-PÉNZÜGY
1 fő gazdasági vezető

GÁZVEZETÉK VAGYONKEZELÉS

TITKÁRSÁG
1 fő titkárnő,
társasházi követeléskezelő

1 fő számviteli-pénzügyi előadó

1 fő számviteli-pénzügyi előadó,
egészségügyi alapszolgáltatás

INGATLANKEZELÉSI
DIVÍZIÓ
1 fő divízióvezető,
közbeszerzési referens

TEMETKEZÉSI
DIVÍZIÓ
1 fő divízióvezető

4 fő ingatlankezelési előadó

4 fő temetkezési ügyintéző

1 fő behajtási és végrehajtási
előadó

2 fő gépkocsi vezető

PIACFELÜGYELETI
DIVÍZIÓ
1 fő divízióvezető

2 fő díjbeszedő

MŰSZAKI
DIVÍZIÓ
1 fő divízióvezető

1 fő műszaki előadó

2 fő takarító

1 fő ingatlankezelési műszaki
előadó

6 fő sírásó

2 fő temető gondnok
2 fő épület takarító
4 fő takarító és egyéb kisegítő

10 fő karbantartó

1 fő raktáros:

BÜFÉ
1 fő üzletvezető
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3. 5. Személyzeti politika, stratégia
A társaság gazdasági helyzetének ismeretében a dolgozók előző évi
jövedelmének csökkenése semmiként nem indokolt.
A munkakörök betöltőivel szembeni általános követelmény a minőségi
munkavégzés, mely a szokásos munkavégzés alapja, amiért nem jár külön
juttatás.
Ez azonban az Ózdinvest Kft dolgozóinál a változó munkaleterheltség miatt nem
hathat ösztönzően. Az egyes dolgozók tevékenységüktől függően időszakos – a
munkavégzés hatékonyságának függvényében – egyéb elismerésben
részesülhetnek, amennyiben ezt a gazdasági körülményeink lehetővé teszik.

4. Eredményterv
Az eredménytervben bemutatjuk a vállalkozás tervezett bevételeit és kiadásait,
ráfordításait az új szervezeti felépítésnek megfelelő tevékenységenkénti
bontásban.
Megjegyzés: Az eredmény tervezet változatlan gazdasági, megbízási feltételek
szerinti állapotot feltételez.
Amennyiben jelenleg nem ismert, ill. megbízási szerződéssel még nem lefedett
munkák elvégzésére kerül sor, bevételeink növekedése prognosztizálható.
Az eredmény tervezettől való eltérésének mértéke a megbízási szerződések
alapján végzett munkák mennyisége és nagyságrendje, a gázár változás,
valamint személyi és tárgyi feltételeink alakulásától függ.
Az új tevékenységek (ingatlankezelésen belül a lakásgazdálkodás, és a műszaki
divízió) 2011. június 1-jétől indulnak, ezért a bevételeik és a költségeik
tervezésekor lehetséges, hogy maradtak ki olyan költségek, melyek még a mai
napon előre nem láthatók.
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ÓZDINVEST KFT 2011. évi eredményterve
adatok eFtban
Megnevezés

1. Bevételek összesen
- nettó árbevétel
- aktivált saját
teljesítmény
- egyéb bevételek
2. Anyagjell. ráfordítás
össz.
- anyagköltség
- igénybevett
szolgáltatás
- Eladott áruk beszerz.
ért-e
- Közvetített szolg.
értéke
3. Egyéb szolgáltatás
4. Személyi jellegű
ráfordítás
- bérköltség
- személyi jell.
kifizetések

2011. év
2011. év
2011. év
2011. év
2011. év
2011. év
Közp.
Temetőgond
irányít. Ingatlankez. Piaci div.
.
Műszaki d. Eü.szolg.
26 283
146 525
18 751
73 683
25 437
13 424
26 195
125 847
18 486
73 358
25 437
10 015
88

20 678

6 630
941
5 689

-

-

-

-

2011. év

2011. év

Büfé
ÖSSZESEN
4 252
308 355
4 252
283 590
-

-

265

325

0

3 409

0

24 765

85 748
14 815

3 936
1 260

29 914
5 063

2 010
1 495

7 669
1 322

1 902
19

137 809
24 915

51 912

2 476

10 016

515

5 007

0

75 615

1 883

16 718

0
0

20 561
2 520

-

-

-

472

19 021
1 936

200
38

13 925
10 211

38 925
28 551

957

2 798

14 835

-

-

-

-

68

0

1 340
6

14 146
10 338

39 925
28 275

22 147
16 242

3 642
2 544

2 315
1 601

135 025
97 762

1 069

4 016

1 387

411

282

10 920

119

- bérjárulékok
5. Értékcsökkenési leírás
6. Egyéb ráfordítás
7. Költségek összesen (26.)
8. Üzemi tev. eredménye
9. Pénzügyi műveletek
eredm.
10. Szokásos vállalk.
ered.
11. Rendkívüli eredmény
12. Adózás előtti
eredmény

2 757
574
515

7 576
1 229
15 117

2 739
22
350

7 634
791
981

4 518
630
479

687
7
2 095

432
0
33

26 343
3 253
19 570

22 116
4 167

142 955
3 570

18 492
259

71 679
2 004

25 266
171

13 419
5

4 250
2

298 177
10 178

0

-60

-22

-19

-7

0

0

-108

4 167
0

3 510
0

237
0

1 985
0

164
0

5
0

2
0

10 070
0

4 167

3 510

237

1 985

164

5

2

10 070

Ózd, 2011. május 30.

-.-.-
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Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán alpolgármesternek.
11.) napirend
Javaslat az Ózdi Városi Csatornamű Víziközmű Társulat 2010. évi beszámolójának
elfogadására
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta a
beszámolót. Elhangzott az ülésen, hogy egy tavaly szeptemberben hozott döntés
folytán átadott pénzeszköz elszámolása még nem történt meg. Kérik ennek minél
hamarabbi elszámolását. A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásával kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
159/KH/2011. (V.30.) Határozat
Tárgy: Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulat 2010. évi beszámolójának
elfogadása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózd Városi Csatornamű
Víziközmű Társulat 2010. évi beszámolóját elfogadja.
-.-.A 12.) napirend tárgyalására zárt ülésen kerül sor, melynek anyagát külön
jegyzőkönyv tartalmazza.
13.) napirend
Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő Ózd, Velence telep 30/1. szám alatti lakás
bérlőkijelölésére
Fürjes Pál elmondja, az érintettek hozzájárultak a napirend nyilvános tárgyalásához.
Vitális István elmondja, a kérelmezők példás rendben tartották korábbi ingatlanukat,
Ózd város rendelkezésére áll számtalan üres komfortos ingatlan, tehát méltányolható
az érintett személyek kérelme. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az „A” változatot
javasolja elfogadásra.
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Berki Lajos ismerteti, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, ismerve a kérelmezők
személyét, elfogadásra javasolja az „A” változatot.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a határozati javaslat „A” változatával kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
161/KH/2011. (V. 30.) határozat
Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ózd, Velence telep 30/1. szám alatti lakás
bérlőkijelölése
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és a következő határozatot hozza:
A Képviselő-testület az Ózd, Velence telep 30/1. szám alatti 1 szobás, 55 m2
alapterületű, félkomfortos komfortfokozatú önkormányzati bérlakást Bíró Ferenc
Rudolf és Bíró Ferenc Rudolfné, Ózd, Váci Mihály út 4/2. szám alatti lakosok részére
– Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában
lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek
bérleti díjáról szóló 19/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelet 53. § (1) bekezdése
szerinti egyedi elbírálás alapján – 2011. június 15. napjától 2016. június 14. napjáig
biztosítja.
Nevezettek kötelesek az óvadékot, a licitlakbért, valamint a lakásfenntartási
költségeket megfizetni.
A Képviselő-testület felkéri az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetőjét, hogy a lakásbérleti
szerződést a határozatban foglaltaknak megfelelően kösse meg.
Felelős:
Határidő:

ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
2011. június 15.
-.-.14.) napirend

Beszámoló a 2010. évi városüzemeltetési feladatok teljesítéséről
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a beszámolót megtárgyalta,
egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
162/KH/2011.(V. 30.) határozat
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Tárgy: Beszámoló a 2010. évi városüzemeltetési feladatok teljesítéséről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület a 2010. évi városüzemeltetési feladatok teljesítéséről szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője.
Határidő: 2011. május 30.
-.-.15.) napirend
Beszámoló az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2010-2011. évi téli felkészülési programjának
és rendkívüli hóhelyzet esetére vonatkozó válságtervének teljesítéséről
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a beszámolót.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a határozati javaslattal kapcsolatban.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozza:
163/KH/2011. (V.30.) határozat
Tárgy: Beszámoló az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2010-2011. évi téli felkészülési
programjának és rendkívüli hóhelyzet esetére vonatkozó válságtervének
teljesítéséről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadja.
-.-.-.16.) napirend
Tájékoztató az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú
bérlemények 2010. évi bevételeiről és azok felhasználásáról
Vitális István elszomorítónak tartja, hogy 34 bontandó, és 76 lakhatatlan állapotú
lakás van Ózd város tulajdonában. Riasztó és elgondolkodtató adat az is, hogy a
komfortos, illetve összkomfortos lakásokból több mint 30 üresen áll, a polgárok nem
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képesek megfizetni a nagyobb méretű lakások terheit, ezeket visszaadják. A
félkomfortos, illetve komfort nélküli lakások vannak teljes mértékben kihasználva.
Fürjes Pál kéri a Képviselő-testület tagjait, vegyék tudomásul a tájékoztatóban
foglaltakat.
A Képviselő-testület tudomásul veszi a tájékoztatóban foglaltakat.

17.) napirend
Tájékoztató a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2010.
évi tapasztalatairól
Vitális István elmondja, az elszámolt amortizáció összegének mértékéig, ami jelen
esetben 7,3 millió Ft, kötelező a cégnek fejlesztést ráfordítani az ingatlanokra. Ez
megtörtént, hisz 21,7 M Ft-ot fordított a cég az ingatlanokra.
Fürjes Pál kéri a Képviselő-testület tagjait, vegyék tudomásul a tájékoztatóban
foglaltakat.

A Képviselő-testület tudomásul veszi a tájékoztatóban foglaltakat.
18.) napirend
Tájékoztató az Ózdi Távhő Kft. CO2 kvóta értékesítéséről
Vitális István ismerteti, egy korábbi testületi döntéssel jóváhagyták a CO2 kvóta
értékesítését. Örömmel vették tudomásul, hogy sikerült a tranzakciót végrehajtani és
ezáltal forrásokhoz juttatni a céget.
Fürjes Pál kéri a Képviselő-testület tagjait, vegyék tudomásul a tájékoztatóban
foglaltakat.
A Képviselő-testület tudomásul veszi a tájékoztatóban foglaltakat.

Fürjes Pál megköszöni a munkát és az ülést bezárja.

K. m. f.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester

