Jegyzőkönyv
Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 20-án a
Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről
Jelen vannak:
Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István, Csutor László, Fazekas Zoltán, Galanics
Ferenc, Kisgergely András, Márton Ferenc, Dr. Mészáros Miklós, Obbágy Csaba, Tartó
Lajos, Tóth Pál, Turiné Orosz Margit, Vitális István képviselők
Távol van: Dr. Kósné Dargai Rita képviselő
Jelen van továbbá:
Dr. Almási Csaba
Dr. Sztronga Eszter
Énekesné Dr. Kótka Andrea
Krokavecz Györgyné
Kovács-Hagyó Zoltán
Béri-Vitkó Ilona
Kiss Lajos
Dudásné Balázs Zita
Oroszné Mák Erika
Berki Lajos
Bukovinszky Zsolt
Suszter Sándor
Dobosy László
Andó Pál
Halász Sándor
Pap Béláné
Pataki Éva

jegyző
aljegyző
jogtanácsos
PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője
PH. Pénzügyi Osztály vezetője
PH. Oktatási, Művelődési és Sport Osztály vezetője
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási
Osztály vezetője
PH. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály
vezetője
PH. Hatósági Osztály vezetője
ÓVCKÖ elnöke
Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője
Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője
muzeológus
Türr István Képző és Kutató Intézet Ózdi
Igazgatóságának vezetője
Ózdi Távhő Kft. vezetője
jegyzőkönyvvezető
jegyzőkönyvvezető

Fürjes Pál üdvözli a megjelenteket. Kéri a képviselőket, hogy a mobiltelefonjaikat
kapcsolják ki, és a szavazógépet kapcsolják be. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes.
A napirendi pontokkal kapcsolatban a következő javaslatot teszi:
- Márton Ferenc, illetve Dr. Bélteczki János jelezte, hogy a „Közérdekű kérdések,
bejelentések, javaslatok” napirend keretében hozzá kíván szólni, illetve bejelentést kíván
tenni.
- A meghívóban szereplő 3.) napirend keretében tárgyalandó „Javaslat a Parking Hungary
Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatalára” c. előterjesztés levételre kerül, helyette a
„Javaslat a Türr István Képző és Kutató Intézet Ózdi Igazgatósága működési feltételei
elősegítése céljából önkormányzati tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának ingyenes
átruházására” c. előterjesztés kerüljön megtárgyalásra.
- A meghívóban szereplő 8.) napirend „Javaslat a HUSK/1101/1.3.1 „Turisztikai termékek és
vonzerők, desztináció-menedzsment szervezetek és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése”
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című pályázat benyújtására” c. előterjesztés számozása 8/a) napirendre változzon, és 8/b)
napirendként a „Javaslat a HUSK/1101/1.3.1 „Turisztikai termékek és vonzerők, desztinációmenedzsment szervezetek és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése” című pályázat
benyújtására c. előterjesztés megtárgyalására kerüljön sor.
- 9/a) napirendként a „Javaslat „az Ózdi Távhő Kft. által, a KEOP-2011-5.4.0 kódszámú
„Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” című felhívásra benyújtandó pályázatának
jóváhagyásáról” szóló 222/2011. (VII. 28.) KH határozat módosítására”c. előterjesztés
kerüljön felvételre.

Fürjes Pál kéri, szavazzanak a módosításokkal együtt a napirend elfogadásával
kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendet fogadja
el:
1/a) Javaslat Ózd város új címerének elfogadására
Előterjesztő:

Alpolgármester

1/b) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011. (...) önkormányzati
rendelete a város címeréről, zászlajáról és azok használatáról szóló 15/2011. (V.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:
2.)

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2011. (……) önkormányzati
rendelete a közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a
közterületnév táblák és házszám táblák elhelyezéséről szóló 18/2011. (VI.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:

3.)

Polgármester

Polgármester

Javaslat a Türr István Képző és Kutató Intézet Ózdi Igazgatósága működési feltételei
elősegítése céljából önkormányzati tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának ingyenes
átruházására
Előterjesztő: Alpolgármester

4.)

Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú „Szennyvízelvezetés és tisztítás
fejlesztése Ózd városában” című projekt megvalósításához kapcsolódóan társberuházói
megállapodás megkötésére
Előterjesztő:

5.)

Polgármester

Javaslat a 232/2011. (VIII. 18.) KH határozat módosítására, kiegészítésére
Előterjesztő:

Polgármester
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6.)

Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására
Előterjesztő:

7.)

Polgármester

Javaslat pályázat kiírására lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott tüzelő segély
biztosítása érdekében
Előterjesztő:

Polgármester

8/a) Javaslat a HUSK/1101/1.7.1 „Emberek közötti (People to people) kapcsolatépítés”
című pályázat benyújtására
Előterjesztő:

Polgármester

8/b) Javaslat a HUSK/1101/1.3.1 „Turisztikai termékek és vonzerők, desztinációmenedzsment szervezetek és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése” című pályázat
benyújtására
Előterjesztő:

Polgármester

9/a.) Javaslat az „Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási
esélyeinek növelésére” elnevezésű – TÁMOP 5.2.3-11-A jelű – kistérségi pályázatban
való önkormányzati részvételre
Előterjesztő:

Alpolgármester

9/b.) Javaslat „az Ózdi Távhő Kft. által, a KEOP-2011-5.4.0 kódszámú „Távhő-szektor
energetikai korszerűsítése” című felhívásra benyújtandó pályázatának jóváhagyásáról”
szóló 222/2011. (VII. 28.) KH határozat módosítására
Előterjesztő:

Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője

10.) Javaslat a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálására
Előterjesztő:

Alpolgármester

11.) Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. között
létrejött üzemeltetési szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

12.) Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyására
Előterjesztő:

Városés
intézményvezetője

Sportlétesítmény-üzemeltető

Intézmény
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13/a) Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő:

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője

13/b) Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadására
Előterjesztő:

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője

14/a) Javaslat az ózdi belterületi 11502/1 hrsz-ú ingatlan részleges értékesítésére vonatkozó
nyilvános pályázat elbírálására
Előterjesztő:

Eseti Bizottság elnöke

14/b) Javaslat az ózdi belterületi 11502/1 hrsz-ú ingatlan részleges értékesítésével
kapcsolatos további döntésre
Előterjesztő:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

15.) Javaslat intézményfenntartó társulási megállapodások módosítására
Előterjesztő:

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

16.) Javaslat alapító okiratok módosítására
Előterjesztő:

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

17.) Tájékoztató az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. racionalizálásával kapcsolatos
döntések végrehajtásáról
Előterjesztő:

Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztője

18.) Tájékoztató a „Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés”
végrehajtásáról
Előterjesztő:

Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője

19.) Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok

Fürjes Pál elmondja, a 14/a.) napirend keretében tárgyalt „Javaslat az ózdi belterületi
11502/1 hrsz-ú ingatlan részleges értékesítésére vonatkozó nyilvános pályázat elbírálására”
c. előterjesztés, valamint a 14/b) napirend keretében tárgyalt „Javaslat az ózdi belterületi
11502/1 hrsz-ú ingatlan részleges értékesítésével kapcsolatos további döntésre” c.
előterjesztés nyilvános tárgyalása üzleti érdekeket sérthet, ezért javasolja zárt ülés
keretében történő tárgyalásukat.
Kéri, szavazzanak az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalásáról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért azzal, hogy a 14/a)
napirend „Javaslat az ózdi belterületi 11502/1 hrsz-ú ingatlan részleges értékesítésére
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vonatkozó nyilvános pályázat elbírálására”, és a 14/b) napirend „Javaslat az ózdi
belterületi 11502/1 hrsz-ú ingatlan részleges értékesítésével kapcsolatos további
döntésre” zárt ülés keretében kerüljön megtárgyalásra.

1/a) napirend
Javaslat Ózd város új címerének elfogadására

Fazekas Zoltán ismerteti, a Képviselő-testület május 19-i ülésén döntött arról, hogy Ózd
város eddigi címerét meg kívánja változtatni. Az azóta eltelt időszak elegendő volt ahhoz,
hogy megfelelő, alapos előkészítő munka után a mai ülésen megtárgyalásra kerüljön az új
címer terve. A munkacsoportban részt vett Jegyző úr, az Oktatási, Művelődési Osztály
munkatársa, illetve olyan szakemberek, akik a címer történelmi gyökereinek
felkutatásában, illetve a címerterv megrajzolásában vettek részt, nevezetesen Dobosy
László muzeológus, illetve Pfening László grafikus művész. A címer tervet előzsűrizésre
megküldték egy heraldikusnak, aki néhány kifogást emelt az elkészült tervvel
kapcsolatban. A változtatásokat átvezették, majd a város azon civil szervezeteivel, akik a
város történelmi múltjával, hagyományával foglalkoznak, fórum keretében találkoztak és
vitatták meg az új címertervet. Úgy gondolták, egy címer akkor lehet igazán a városért,
ha az itt élők többsége magáénak vallja, megalkotásának folyamatában részt vehet, ezért
szélesebb társadalmasítására bocsátották, a város honlapján és az Ózdi Körképben jelent
meg a terv. Sok észrevétel, javaslat érkezett a közzétett címertervhez. Többsége dicsérte
az ötletet, hogy változtatni kell a korábbi címeren és több-kevesebb módosítást is
javasoltak. Ezt követte egy szakmai zsűriztetés a Képző és Iparművészeti Lektorátus által
felkért szakértők előtt. Örvendetes volt, hogy a szakértőkből álló zsűri pozitívan fogadta a
tervet, elmondták, az átlagosnál jóval magasabb színvonalú munka született, grafikailag
nem találtak kifogást, heraldikailag egy-két pontosítását tettek, melyet a most látható
címertervben átvezettek. Megköszöni a folyamatban részt vevő valamennyi kolléga,
munkatárs, szakértő és civil munkáját, építő jellegű és konstruktív együttműködésüket.
Reméli, ez a címer hosszú évtizedekig a város jelképe marad.
Fürjes Pál elmondja, érkezett olyan bejelentés is a lakosság részéről, miszerint a
címerben látható tűzi fogó balkezeseknek való, ezt a kérdést még felül kell vizsgálni.
Fazekas Zoltán tájékoztatja a jelenlévőket, időközben megtörtént a felülvizsgálat, balos
hengerész fogó nincs, viszont heraldikai szempontból a pajzsot, illetve a rajta lévő
szimbólumokat mindig a viselője felől kell nézni, tehát a tűzi fogó jobbos.
Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja. Az ülésen a bizottság egy tagjától elhangzott
egy javaslat, miszerint a címerbe kerüljön bele az Ózd felirat rovás írással. Az
Alpolgármester úr tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az előkészítés időszakában is
felmerült ez a javaslat, de mind a szakemberek, mind a civil szervezetek elutasították. A
bizottság többségi szavazás útján szintén elvetette a javaslatot.
Obbágy Csaba elmondja, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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Márton Ferenc kérdése: a címercsere, a tervezés és a címer kicserélését is beleértve,
mennyibe kerül?
Kisgergely András a címer csere kérdése kapcsán szkeptikus volt, de kellemesen
csalódott. Az új címerterv és az előkészítő munka meggyőzte arról, hogy olyan címert
sikerült alkotni, amely most már reméli nem fog változni több évtizedekig. Az előző
címerrel összehasonlítva sokkal jobban visszaadja a város múltját, és nemcsak a közel, de
a távoli múltját is. Reméli, hogy ilyen alapos előkészítő munka, széles társadalmi vita fog
megelőzni ezután minden rendeletalkotást.
Fazekas Zoltán megköszöni Kisgergely András pozitív véleményét. A jelenlegi
címertervben olyan jelképek, szimbólumok vannak, amelyek több száz éves múltra
tekintenek vissza, akár a kohász múltat, akár a Bolyky család címeréből vett szablyát
tartó kardot nézve, amely a török időkből származik. Elmondja, a májusi testületi ülést
megelőzően már született kalkuláció arról, milyen költséggel fog járni egy új címer
megtervezése, illetve bevezetése. A tényleges költség, amely eddig kifizetésre került,
nem haladja meg az akkor megbecsült összeget. Az alkotók részére 100.000 Ft tiszteletdíj
lett kifizetve, a zsűriztetés további néhány 10.000 Ft-ot jelentett, a társadalmasítás külön
költséggel nem járt. A bevezetéssel kapcsolatban hátralévő költség, hogy egy példányban
meg kell festetni a címert, illetve el kell készíteni 1-2 lobogót, a városi ünnepségek
részére, így kb. 300-350 E Ft-os összeggel számolnak.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a határozati javaslattal kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
261/2011. (X.20.) KH határozata
Ózd város új címerének elfogadásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi határozatot hozza:
1.)

A Képviselő-testület Ózd város címerét a határozat 1. mellékletében szereplő grafikai
ábrázolással és a határozat 2. mellékletében foglalt leírással elfogadja.
Felelős:
Határidő:

2.)

Polgármester
azonnal

A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Művelődési és Sport Osztályt az
címer bevezetésével kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

OMSO vezetője
értelemszerűen

új
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1. melléklet a 261/2011. (X.20.) határozathoz
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2. melléklet a 261/2011. (X.20.) határozathoz
ÓZD VÁROS CÍMERE
2011.
Ózd város 1972-ben alkotta meg első címerét. 1993-ban a képviselő testület új jelképet
fogadott el, mert a korábbi címerképként használt hármas kohó a megváltozott körülmények
között, az átalakult ipari struktúra mellett már nem volt alkalmas arra, hogy a város
megkülönböztető jele legyen. A jelenleg érvényben lévő címer sem felel meg mindenben a
heraldika szabályainak, az őskohó ábrázolás a város hagyományaitól idegen, ezen túl a
lakosság sem tudta magáénak tekinteni.
Korábban sem a városnak, sem a várost alkotó településeknek nem volt címere. A települések
csak hasonló funkciót betöltő pecsétekkel rendelkeztek. Az ismert pecsétábrák visszatérő
motívuma az ekevas és csoroszlya, amely a mezőgazdasági jellegre utal, az ország sok más
településéhez hasonlóan. Egyedi elem Ózd község 1821. évi pecsétjén az ötlombú korona.
Az Ózdot alkotó települések történelmében a Bolyky és a Sturmán-család töltött be jelentős
szerepet, de meg kell említeni a Ladányi-családot is. Mindegyikük rendelkezett családi
címerrel.
Bolyky címer: katonai pajzsban magyar vitéz fenntartott jobb karjában szablyát emel,
melynek hegyén török fej látható. Az egész címer egyszínű: piros, ilyen színű a ráboruló
rácsos sisak, azon a nemesi korona s rajta egy szablyát emelő kar, és a sisakfoszlány is.
Jelképei: a szablyahegyre tűzött levágott fej a törökök elleni harci érdemeket jelképezi. A
szablyát tartó heraldikai félkar a földbirtokos nemesség jelképe.
Sturmán címer: Kék mezőben sziklák előtt páncélos, sisakos vitéz áll, jobbjában kalapácsot
tart. Sisakdísz: két fekete sasszárny közt keresztbe tett csákány és kalapács. Takarók: vörösezüst, kék-arany.
Jelképei: a keresztbe tett bányászcsákány, az ék és kalapács, valamint a természetes szikla az
ércbányászati tevékenységre, közvetetten a vasgyártásra utal. (a keresztbe tett bányászcsákány
eredetileg a felső magyarországi bányavárosok szövetségének a jelképe)
Ózd középkori mezőgazdasági jellegű településeinek fejlődését a 19. század közepétől a
közelmúltig a barnaszén bányászat, valamint a vas- és acélgyártás határozta meg.
Ózd város új címerét ezen történelmi előzmények ismeretében és figyelembevételével alkotta
meg.
A címer leírása.
A pajzs:
Az osztott háromszögletű katonai pajzs kétharmadában hasított, jobb oldala kétszer, bal oldala
egyszer vágott. Jobb oldalt a három pólya vörös-ezüst-vörös színű. A bal felső kék mezőben
ezüst színű, keresztbe tett csákány és ék, alatta fekvően hengerész fogó, mindegyik lebegően.
A bal alsó zöld mezőben lebegő ezüst vágott kar természetes színű kezében ezüst szablyát tart.
A pajzs alsó harmadában, a pajzstalpban kék mezőben zöld hármashalom.
Külső díszek:
A pajzs tetején, azzal érintkezően ötlombú arany korona. A pajzstakaró jobb oldalon kékarany, bal oldalon vörös ezüst.
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(Megjegyezzük, hogy a címerleírásban a heraldika szabályai szerint az oldalak felcserélődnek,
azokat a viselőjük felől nézve kell értelmezni.)
A címer jelképei:
A vörös-ezüst-vörös pólyák egyrészt a magyarságra, másrészt az Ózd várost eredetileg alkotó
három településre (Ózd, Bolyok, Sajóvárkony) utalnak. Ez a hármas jelzés a címeren még
ismételten megjelenik.
A keresztbe tett csákány és ék a bányászatot, a hengerész fogó a kohász múltat jelképezi.
A bányászatra utaló elem a Sturmán-család, a szablyát tartó vágott kar a Bolyky-család
címeréből került átvételre. A hármas halom az Ózdot övező erdős hegyekre, dombokra utal.
A külső díszítésben megjelenő arany korona az eredetileg nemesi településeket, valamint Ózd
község 1821. évből ismert pecsétjét idézi.
A címer tervezését Pfening László ózdi festő-grafikus végezte.
Ózd, 2011. október 6.
Dobosy László s.k.

-.-.Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán alpolgármesternek.
1/b) napirend
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011. (...) önkormányzati rendelete
a város címeréről, zászlajáról és azok használatáról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Obbágy Csaba ismerteti, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta a
rendelet módosítást, és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a rendelet-módosítással kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2011. (X. 21.) önkormányzati rendelete
a város címeréről, zászlajáról és azok használatáról szóló 15/2011. (V.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés f) pontjában és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, az Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2.6 pontjában

10
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság,
valamint a 2. melléklet 2.6 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási,
Művelődési és Sport Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A város címeréről, zászlajáról és azok használatáról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) - (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„(1) A pajzs: Az osztott háromszögletű katonai pajzs kétharmadában hasított, jobb oldala
kétszer, bal oldala egyszer vágott. Jobb oldalt a három pólya vörös-ezüst-vörös színű. A bal
felső kék mezőben ezüst színű, keresztbe tett csákány és ék, alatta fekvően hengerész fogó,
mindegyik lebegően. A bal alsó zöld mezőben lebegő ezüst vágott kar természetes színű
kezében ezüst szablyát tart. A pajzs alsó harmadában, a pajzstalpban kék mezőben zöld
hármashalom.
Külső díszek: A pajzs tetején, azzal érintkezően ötlombú arany korona. A pajzstakaró jobb
oldalon kék-arany, bal oldalon vörös ezüst.”
„(2) A város címere a rendeletben szabályozott módon, a városra utaló jelképként és díszítő
elemként használható, kizárólag hiteles alakban, a teljes címerkép alkalmazásával vagy
kivételes esetekben a címerpajzs önállóan történő alkalmazásával (egyszerűsített
címerhasználat), méretarányosan:
a)
a címer színeinek megtartása mellett,
b)
nyomdai előállítás esetén fekete-fehér változatban, szegélyvonalas kivitelben vagy
c)
egyes esetekben a tárgy anyagának (fém, fa, bőr) színében.”
2. §
A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. §
Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester
-.-.-
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1. melléklet a 25/2011. (X. 21.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

12

2.) napirend
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2011. (……) önkormányzati
rendelete a közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév
táblák és házszám táblák elhelyezéséről szóló 18/2011. (VI.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta a rendeletmódosítást, és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést. Tájékoztat arról, hogy a Város- és
Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény folyamatba tette azt a felmérését, aminek
ismeretében a jövő évi költségvetésben megfogalmazza igényét a rendeletnek
megfelelően az utcanév táblák rendbetételi költségére.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a rendelet-módosítással kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2011. (X. 21.) önkormányzati
rendelete a közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a
közterületnév táblák és házszám táblák elhelyezéséről szóló 18/2011. (VI. 22.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 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:
1. §
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről, a
házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév táblák és házszám táblák elhelyezéséről
szóló 18/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(1) Személyről történő közterület elnevezés esetén a közterület nevének meg kell
egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.”
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2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester

-.-.Fazekas Zoltán alpolgármester átadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek.
3.) napirend
Javaslat a Türr István Képző és Kutató Intézet Ózdi Igazgatósága működési feltételei
elősegítése céljából önkormányzati tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának ingyenes
átruházására

Fazekas Zoltán ismerteti, az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ és
további 9 központ összeolvadásával új intézményt hoztak létre, Türr István Képző és
Kutató Intézet néven. Az ózdi kirendeltség önálló igazgatóságként került az intézményen
belül létrehozásra, igazgatójaként Andó Pált bízták meg, aki kéréssel fordult az
önkormányzathoz az új feladatok ellátása érdekében az intézmény körüli területek
rendezése érdekében, illetve a jelenlegi terület kibővítése céljából.
Andó Pál köszönti a megjelenteket. Elmondja, július 1-től az eddigi ÉRÁK központ az új
intézmény kereteiben belül működik tovább, ami nemcsak nevében, hanem feladatában is
más irányt szabott az intézményrendszernek. Fő céljuk a társadalmi felzárkóztatás.
Magyarországon 3 millió ember él a szegénységi küszöb alatt, a kormányzat ezt 10 év
alatt 1,5 millióra kívánja csökkenteni. Az intézet főigazgatósága érzi Ózd nehéz
helyzetét, ezért döntött úgy, hogy önálló igazgatóságként működteti a korábbi
kirendeltséget. Ez megnövelt intézményi infrastruktúra és humánerőforrás fejlesztésben
fog megjelenni a jövőben. A korábban tervezett üvegházprogram mellett kísérleti
jelleggel beindul egy telepprogram, amely a 16 szegregátum közül egy-két telepnek nem
a felszámolását, hanem strukturális átalakítását jelentené. Kiemelt feladatuk lesz az a
program, ami országosan 2000 roma nő szociális területen történő képzését jelenti, melyől
jelentős létszám fog Ózdra kerülni. Ezekhez a programokhoz infrastrukturális és személyi
feltételek szükségesek, ezért kéri a Képviselő-testület támogatását.
Márton Ferenc kérdése: az intézet nevében a kutató szó mit jelent? Kéri Andó Pált,
tömören foglalja össze, hogy milyen tevékenységet takar az üvegház program?
Andó Pál elmondja, a kutató szó tartalmazza az intézet feladatai között zajló azon
kutatások, korábbi kapcsolatok koordinálásának összességét, amely az előbb említett
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felzárkóztatási területen ebben az országban folyt. Sok tanulmány, szakirodalom készült a
társadalom felzárkóztatás területéről, ezen belül a romák helyzetéről. A kutatás egyik
legfontosabb célja, hogy olyan reális összefogó, koordináló anyag készüljön, melynek
hatására valóban áttörés történik ezen a területen. Az üvegház programmal kapcsolatban
két elképzelésük van. A városban található üres művelődési ház lebontására nemsokára
sor kerül, a felszabaduló üvegfelületek hasznosítását tervezik. Önálló fejlesztésként
terveznek elindítani egy közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó programot, melynek keretében
az üvegház kialakításában, működtetésében vennének részt a közfoglalkoztatottak. A
város közintézményei, illetve a közterületek üvegházi növényekkel való ellátását oldanák
meg, illetve hosszabb távon zöldségek termesztésével a piac irányába kívánnak
elmozdulni.
Vitális István ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
262/2011. (X. 20.) KH határozata
a Türr István Képző és Kutató Intézet Ózdi Igazgatósága működési feltételei elősegítése
céljából önkormányzati tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átruházásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület támogatja a Türr István Képző és Kutató Intézet Ózdi
Igazgatóságának fejlesztési terveit. Ennek megvalósítása érdekében a tevékenység
végzéséhez Ózd város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 27.)
önkormányzati rendelete 24. § (1) bekezdés b) és g) pontjai alapján – az önkormányzati
tulajdonú 5052/1, 5052/4, 5055, 5061, 5062 hrsz-ú ingatlanok felhasználásával –
ingyenes tulajdonjog átruházással az 5052/2 hrsz-ú ingatlanhoz területet biztosít jelen
határozat melléklete szerint, annak tulajdoni arányai változatlanul hagyása mellett (4/6
tulajdoni arány Magyar Állam, 1/6 tulajdoni arány BAZ. Megyei Önkormányzat, 1/6
tulajdoni arány Ózd város Önkormányzata).
Felelős:
Határidő:

Polgármester
értelemszerűen

2. A tulajdonjog ingyenes átruházásához telekalakítást kell végrehajtani jelen határozat
melléklete szerint, melynek költségei fedezetét a 2011. évi költségvetés ingatlanok
tulajdonjog rendezésére rendelkezésre álló keretből kell biztosítani.
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Felelős:
Határidő:

PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
2011. november 30.

3. Az Önkormányzat a tulajdonjog ingyenes átruházásának rendezéséig hozzájárul, hogy a
jelen határozat melléklete szerinti területet a Türr István Képző és Kutató Intézet Ózdi
Igazgatósága (Ózd, Kiserdő alja 2.) tevékenysége végzéséhez használja, illetve azt
vagyonbiztonsági okokból lekerítse.
Felelős:

terület átadásáért:
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény

Határidő:

2011. október 31.

4. Felhatalmazza a Polgármestert a 1-3. pontokban foglaltak végrehajtásához szükséges
megállapodások aláírására, nyilatkozatok megtételére.
Felelős: Polgármester
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Határidő: értelemszerűen
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Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán alpolgármesternek.
4.) napirend
Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése
Ózd városában” című projekt megvalósításához kapcsolódóan társberuházói megállapodás
megkötésére

Fürjes Pál elmondja, a támogatási szerződés aláírását követően megkezdődhetnek a
csatornázási program következő lépése szerinti munkálatok. Első lépésként társberuházói
megállapodást kell kötni az Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulattal, amely a
csatorna és a létrehozott új szennyvíztisztító telep működtetője lesz.
Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
263/2011. (X.20.) KH határozata
a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd
városában” című projekt megvalósításához kapcsolódóan társberuházói megállapodás
megkötéséről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi döntést hozta:
1.) Ózd Város Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/2F/092010-0060 számú „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban” című projekt
keretében 4.311.806.475,- Ft összes költséggel megvalósítandó szennyvízberuházásra az
Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulattal tárberuházói megállapodást köt, e
határozat mellékletét képező tartalommal.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Fazekas Zoltán alpolgármestert a megállapodás
aláírására.
Felelős: Fazekas Zoltán alpolgármester
Határidő: döntést követően azonnal
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263/2011. (X.20.). KH határozat melléklete
Társberuházói megállapodás
amely létrejött egyrészről
Ózd Város Önkormányzata
székhelye:
H-3600 Ózd,Városház tér 1.,
levelezési címe:
3600 Ózd, Városház tér 1.
számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt.
számlaszáma:
11734121-15350088-00000000,
KSH törzsszáma:
15350088-8411-321-05
képviseli:
Fazekas Zoltán alpolgármester
a továbbiakban, mint Önkormányzat
másrészről az
Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulat
székhelye:
H-3600 Ózd,Városház tér 1.,
levelezési címe:
3600 Ózd, Városház tér 1.
számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt.
számlaszáma:
11734121-20047074-00000000
adószáma:
14348462-1-05
képviseli:
Fürjes Pál elnök
a továbbiakban, mint Víziközmű Társulat
között az alábbi feltételekkel.
1. Az Önkormányzat és a Víziközmű Társulat megállapodnak abban, hogy társberuházás
keretében megvalósítják a településen a szennyvízcsatorna hálózat fejlesztését és
szennyvíztisztító telep rekonstrukcióját, melyhez az Önkormányzat a KEOP-1.2.0/2F/092010-0060 számú, „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában” megnevezésű
pályázatával nettó 3.625.706.826,- Ft támogatást nyert. A támogatás 84,087884%-os
intenzitású. A megvalósítási munkák nettó összköltsége 4.311.806.474,- Ft
A beruházást társberuházói formában valósítják meg, a megvalósítás során egymással
együttműködnek.
2. A beruházás minősítése: önkormányzati.
3. A beruházás tervezett megvalósítása:
- kezdés: 2011. szeptember 20.
- befejezés: 2014. február 04.
4. A beruházás lebonyolítása során a vállalkozó(k) által kiállított számla az Önkormányzat nevére
szól, a számla kollaudálását követően a Víziközmű Társulat a számlájáról az arányos részt
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(főszabályként bruttó) az Önkormányzat erre a célra elkülönített számlájára utalja. A felek
megállapodnak abban. hogy a beruházás finanszírozása az Önkormányzat erre a célra
elkülönített számlájáról történik.
5. A társberuházásban résztvevő Víziközmű Társulat feladatai:
5.1. A természetes és jogi személy tagok érdekeltségi hozzájárulását megállapítja és beszedi.
5.2. A beruházáshoz szükséges önrész összegére (335.500.000,- Ft) az OTP Bank Nyrt-től hitelt
vesz fel. Benyújtja a hitelkérelmet és megköti a hitelszerződést.
5.3. Gondoskodik a működés időszakában az érdekeltségi hozzájárulás beszedéséről, a
hitelkamat, a működési költség, valamint az esedékes törlesztő részletek megfizetéséről.
5.4. A bevételeket és ráfordításokat saját számláján kezeli.
5.5. A Víziközmű Társulat költségeit saját számlájáról egyenlíti ki és a bevétellel szemben
számolja el.
5.6. A Víziközmű Társulat tagjait a beruházással összefüggő kérdésekben rendszeresen
tájékoztatja.
5.7. Részt vesz a kiviteli számlákat megalapozó műszaki teljesítés ellenőrzésében.
5.8. A kiviteli munkák lakossági ellenőrzését koordinálja.
5.9. A Víziközmű Társulat jelen megállapodásban szabályzott kérdések körében adott javaslatok
és intézkedések szakszerűségéért az Önkormányzattal szemben felelős.
6. Az Önkormányzat a beruházás során különösen az alábbi feladatokat látja el:
6.1. A beruházás érvényes vízjogi létesítési engedélyét névre szólóan biztosítja.
6.2. A beruházáshoz kapcsolódóan a vonatkozó szabályok betartása mellett a szükséges
(köz)beszerzési eljárás(oka)t lefolytatja, a pályázatot elnyert vállalkozóval, fővállalkozóval
– a Víziközmű Társulat által véleményezett – vállalkozói szerződést saját nevében megköti.
6.3. A vállalkozó (fővállalkozó) teljesítéséről kiállított és az arra jogosult által igazolt rész (vég)
számla arányos, a vonatkozó szabályok, szerződések szerinti összegét kiegyenlíti.
6.4. Az Önkormányzat gondoskodik a megkötött Támogatási Szerződés alapján az arányos
támogatás összegének lehívásáról.
6.5. Az Önkormányzat gondoskodik a beruházást terhelő ÁFA visszaigényléséről és –
amennyiben azt a Víziközmű Társulat finanszírozta meg – a Víziközmű Társulat részére
történő visszautalásáról, továbbá az utófinanszírozott tartalmak esetében a kapcsolódó
támogatási összeg Víziközmű Társulat részére történő visszautalásáról.
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7. Ha a beruházás bármely szakaszában műszaki vagy egyéb indok alapján többletköltség
jelentkezik, erről az Önkormányzat a Víziközmű Társulatot köteles tájékoztatni.
8. A projekt pénzügyi műveleteinek bizonylata az arra jogosult (pl.: műszaki ellenőr) által
ellenőrzött, igazolt számla.
9. A Víziközmű Társulat működését az elfogadott Alapszabály, továbbá a Szervezeti és
Működési Szabályzat határozza meg.
10.

A Víziközmű Társulat képviselője a beruházás folyamatába, a tervanyagokba,
dokumentációkba bármikor betekinthet.

11. A beruházás lebonyolítása során a kivitelezést megelőzően a vízjogi létesítési engedélyes
tervek ellenértékét, illetve a beruházáshoz kapcsolódó számlák esetében a támogatáson felüli
vagy azon kívüli részét (főszabályként bruttó), a számla kollaudálását követően a Víziközmű
Társulat utalja az Önkormányzat erre a célra elkülönített számlájára.
12. A beruházás bonyolítója, műszaki ellenőre a Víziközmű Társulatot, annak szerveit köteles
rendszeresen tájékoztatni, a kivitelezéssel kapcsolatban felvett észrevételekre, bejelentésekre
a szükséges válaszokat írásban megadni.
13. A társberuházói megállapodásban rögzített együttműködés a beruházás befejezésével, üzembe
helyezésével tekinthető teljesítettnek. A Víziközmű Társulat birtokában lévő vagyontárgyak,
iratok, eszközök, jogok és kötelezettségek átadására az Önkormányzat részére az átadáskor
hatályos jogszabályok előírásai szerint kerül sor.
14. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a megállapodás tárgykörét érintő
mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések előírásait kell alkalmazni.
15. A felek a jelen megállapodásból fakadó esetleges vitás kérdéseket, jogvitákat megkísérlik
egymás között folytatott tárgyalások útján rendezni. Ennek eredménytelensége esetén az
illetékes bírósághoz fordulnak.
16. Amennyiben a megállapodással érintett bármely körülmény a megállapodás fennállása alatt
megváltozik, arról a felek egymással érdemben megegyeznek és a megállapodást közös
megegyezéssel bármikor módosíthatják.
Jelen megállapodás 4 eredeti példányban készült.
Ózd, 2011. .....................
….............................................................
Ózd Város Önkormányzata
képviseli: Fazekas Zoltán alpolgármester
Pénzügyi ellenjegyzés:
…………………………
Kovács-Hagyó Zoltán osztályvezető

…...........................................................
Víziközmű Társulat
képviseli: Fürjes Pál elnök
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5.) napirend
Javaslat a 232/2011. (VIII. 18.) KH határozat módosítására, kiegészítésére

Fürjes Pál elmondja, a Képviselő-testület július 18-i ülésen támogató nyilatkozatot adott
ki a Johnson Electric városban történő bővítésével kapcsolatban. A fejlesztés elindult,
október 7-én Matolcsi György nemzetgazdasági miniszter fogadta a cég vezetőjét, aki
beszámolt a fejlesztési projektről. A miniszter támogatásáról biztosította Ózdot. Ez a
beruházás is fontos lépés, hisz 600 fős munkahely teremtéssel jár. A konkrét munkára
vonatkozóan tervezési és kivitelezési költséggel kapcsolatos módosításról szól az
előterjesztés.
Vitális István elmondja, legutóbbi ülésükön még csak a tervezésről döntöttek, most
viszont már konkrét munkák elvégzéséről van szó, a városrehabilitációs keret terhére
1.120.000 Ft értékben egy átkelőhely megépítése történik közvilágítással, illetve 2.2 M Ft
értékben egy átmeneti parkoló.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
264/2011. (X. 20.) KH határozata
a 232/2011. (VIII. 18.) KH határozat módosításáról, kiegészítéséről

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feni tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi határozatot hozta:
1.) Ózd város Önkormányzata Képviselő-testülete 232/2011. (VII. 18.) KH határozatának 2.,
3., és 4., pontját az alábbiak szerint módosítja:
„2. Az Önkormányzat kinyilvánítja azon szándékát, hogy amennyiben a társaság az ózdi
telephely fejlesztéséről dönt, úgy a határozat 1. melléklete szerinti helyszínrajz
figyelembevételével 2011. évben megtervezteti és engedélyezteti:
a) a régi üzem és a már meglévő parkoló közötti gyalogos átkelőhelyet
közvilágítással,
b) az új telephely csatlakozását biztosító bekötő utat a 9012/2 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú közterületen,
c) az új üzem előtt létesítendő személygépjármű parkolókat és gyalogos
átkelőhelyet közvilágítással.
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A tervezési és engedélyeztetési feladatok az Önkormányzat a 2011. évi költségvetés
terhére 1.500 e Ft-ot biztosít a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
részére, melynek fedezetét az Önkormányzat által kibocsátott kötvényből származó
tartalék keret biztosítja.
3. A JOHNSON ELECTRIC Kft. fejlesztési döntése és az új munkahelyek létesítésének
függvényében:
a) 2011. évben megvalósítja a régi üzem és a már meglévő parkolók közötti
gyalogos átkelőhelyet közvilágítással, melynek elvégzésével a Város- és
Sportlétesítmény-üzemeltető Intézményt bízza meg. A kivitelezésre 1.120 e Ftot biztosít a 2011. évi költségvetésben városrehabilitációs feladatokra
rendelkezésre álló keretből.
b) 2011. évben ideiglenes – salakozott – parkolót létesít az új üzem előtt, melynek
elvégzésével a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézményt bízza meg. A
kivitelezésre 2.200 e Ft-ot biztosít a 2011. évi költségvetésben
városrehabilitációs feladatokra rendelkezésre álló keretből.
c) Az elkészített tervdokumentációk és tervezői költségvetések ismeretében – az
új munkahelyek beindulásával összhangban – 2012. évben kiépítteti a 2. b) és
2. c) pontban meghatározott bekötő utat, valamint az új üzem előtt tervezett
személygépjármű parkolókat és gyalogos átkelőhelyet közvilágítással. A
fejlesztés fedezetét a 2012. évi költségvetése terhére biztosítja.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1., 2., 3., pontban foglalt
támogatást tartalmazó szándéknyilatkozat kiadására.
Felelős:

-

-

Határidő:

szándéknyilatkozat kiadásáért:
Polgármester
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vez.
tervezési és a 2011. évi kivitelezési költségek biztosításáért:
PH. Pénzügyi Osztály vezetője
tervek készíttetéséért és kivitelezésért:
Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője

-

azonnal
azonnal, valamint a 2011. évi költségvetés módosítása, illetve a
2012. évi költségvetés összeállítása
- 2011. évi feladatokra: 2011. november 30.
2012. évi kivitelezési feladatokra:
értelemszerűen, illetve 2012. december 31..”
2.) A határozat az alábbi 5. ponttal kiegészül:
„5. Az új parkolók kialakításához szükséges területet a határozat 2. melléklete
figyelembevételével a 8642/6 hrsz-ú, 4 ha 513 m2 területű ingatlanból (Csónakázó tó
környéke) le kell választani, és a 8642/5 hrsz-ú parkoló területhez kell csatolni.

23

Felelős:
Határidő:

PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
2011. november 30.

6.) napirend
Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására

Vitális István ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén még további két
alapítványi támogatás elfogadásáról döntöttek. A határozati javaslatot a Bolyky Tamás
Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány 50.000 Ft-os, illetve az Aranysziget Alapítvány
80.000,-Ft-os támogatásával javasolják kiegészíteni.
Fürjes Pál elmondja, mint előterjesztő hozzájárul, hogy a határozati javaslat két
támogatással kiegészüljön.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az elhangzott módosítással együtt a határozati
javaslatról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
265/KH/2011.(X.20.) KH határozata
alapítványok támogatásának jóváhagyásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi alapítványok lakóterületi céltartalékból, valamint
városi image keretből történő támogatását.
Ezüstfenyő Alapítvány

20.000 Ft

Csépány-Somsály Fejlesztéséért Alapítvány

30.000 Ft

Bolyky Tamás Általános Iskola
Diákjaiért Alapítvány

50.000 Ft

Aranysziget Alapítvány

80.000 Ft

Felelős: Pénzügyi osztályvezető
Határidő: Támogatási megállapodás megkötését követően
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7.) napirend
Javaslat pályázat kiírására lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott tüzelő segély
biztosítása érdekében
Vitális István elmondja, minden évben kihirdetésre kerül a támogatási forma biztosítására
kiírt pályázat. A pályázati kiírásban is szerepel, de ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy a
pályázat elbírálásánál az ózdi székhelyű vállalkozókat szeretnék előtérbe helyezni. A
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttes
ülésén tárgyalta az előterjesztést, és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság szintén tárgyalta az
előterjesztést, és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Bélteczki János elmondja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést. Tudomásuk van olyan esetről, hogy egyes alanyok,
akik rászorultság elvén megkapják a tüzelőt, már előre árulják. A rendelet egyértelműen
fogalmaz, kizárólag csak az használhatja fel a támogatást, aki rászorult. Ha felmerül
lehetősége, hogy már a kiszállítás sem a jogosult lakcímére történik, az már teljes egészében
a kiválasztott vállalkozó felelőssége. A bizottság nyomatékosan felhívja a pályázatok leendő
nyerteseinek a figyelmét a jogszerűségre, illetve a jogalanyoknak, akik megkapják az
utalványra a tüzelőt a törvényesség betartására, hisz meg fogják szervezni az ellenőrzést, és
ha kiderül, hogy jogszerűtlenül jártak el, akkor tartósan kizárják őket ebből a programból. A
bizottság elfogadásra ajánlja az előterjesztést.
Kisgergely András már a tavalyi tüzelő segély osztásánál is jelezte, hogy visszaélések
történnek a tüzelő segéllyel kapcsolatban, vannak olyan alanyok, akik árulják az utalványt.
Kér mindenkit, aki találkozik ilyen jogsértéssel az a Polgármesteri Hivatal Szociális és
Egészségügyi Osztályán jelentse. Nem lenne jó, ha illetéktelen kezekben kerülne a
támogatás, és nem az használja fel, aki rászorult.

Fazekas Zoltán szerint a visszaéléseket szigorúan szankcionálni kell. Kéri, szavazzanak a
határozati javaslattal kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza.
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
266/2011. (X. 20.) KH határozata
pályázat kiírásáról lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott tüzelő segély biztosítása
érdekében
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi
határozatot hozza:
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A Képviselő-testület pályázatot ír ki a normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult személyek
részére nyújtott tüzelő segély biztosítása érdekében.
A Pályázati felhívást a Határozat 1. melléklete tartalmazza.
A Képviselő-testület felhívja a Szociális és Egészségügyi Osztály vezetőjét, hogy gondoskodjon
a Pályázati felhívás közzétételéről a helyi írott és elektronikus sajtóban, valamint Ózd város
honlapján.
Határidő: azonnal
Felelős: Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője
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266/2011. (X.20.) KH határozat 1. melléklete
Pályázati felhívás
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 266/2011. (X.20.) KH határozata alapján a
Képviselő-testület pályázatot hirdet a normatív lakásfenntartási támogatás keretében tüzelő
segély formájában adott tüzelőanyagok biztosítása érdekében.
Pályázók köre:
Ózdi székhelyű egyéni vállalkozó, jogi személyiséggel rendelkező szervezet, jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdasági társaság, amely érvényes működési engedélye szerint szilárd
tüzelőanyag forgalmazását (is) végzi, köztartozása nincs, és ózdi székhelyén, illetve telephelyén
saját hitelesített mérlegelési lehetőséggel rendelkezik.
A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
1. A Pályázó
 megnevezését, postacímét, telefonszámát,
 székhelyének és telephelyének címét,
 adóazonosító számát,
 az érvényes működési engedélye számát,
 bejelentett tevékenységi körét.
2. A Megrendelő iroda címét, nyitvatartási rendjét.
3. Árajánlatot
darabos szénre (hazai – import),
tűzifára (tekézve, q-ban),
fuvarköltségre.
4. A 3. pontban szereplő tüzelőanyagokra adott árajánlat vonatkozásában az árgarancia
időtartamát.
A pályázathoz csatolni kell:
a) igazolást arról, hogy a Pályázónak nincs köztartozása (NAV, VPOP, helyi adóhatóság),
b) az érvényes működési engedély másolatát, és
c) a mérleg hitelesítési bizonyítványát.
A pályázat benyújtásának határideje:
2011. november 15. 15 óra.
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A pályázat benyújtásának helye:
Ózdi Városi Polgármesteri Hivatal
Szociális és Egészségügyi Osztálya
3600 Ózd, Városház tér 1.
A pályázatot Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve zárt borítékban kell
benyújtani.
Érvényes az a pályázat, amely a Pályázati kiírásnak teljes körűen megfelel.
A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás kérhető:
Ózd Városi Polgármesteri Hivatal
Szociális és Egészségügyi Osztályán munkanapokon 8 - 16 óra között
személyesen:
Krokavecz Györgyné osztályvezetőnél, vagy
Dobi László osztályvezető-helyettesnél, továbbá
telefonon:
a 48/574-150, vagy a 48/574-156, valamint a 06-30/598 64 99 telefonszámokon.

-.-.Fazekas Zoltán javasolja, hogy a 8/a.) és 8/b.) napirendek együttesen kerüljenek
megtárgyalásra, szavazni külön fognak a napirendekről.

8/a) napirend
Javaslat a HUSK/1101/1.7.1 „Emberek közötti (People to people) kapcsolatépítés” című
pályázat benyújtására

8/b) napirend
Javaslat a HUSK/1101/1.3.1 „Turisztikai termékek és vonzerők, desztináció-menedzsment
szervezetek és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése” című pályázat benyújtására

Fürjes Pál kiemeli mindkét pályázat jelentőségét. A magyar-szlovák határon átnyúló
program részeként került a pályázat kiírásra, 5 %-os önrész biztosítására van szükség, de
ez olyan célra fordítódik, melynek maradandó értéke lesz. A határon túli kapcsolat javul,
a rendezvények és a Városi Múzeum felújításán keresztül maradandóan gazdagítani fogja
a kulturális örökséget. A 8/b) napirend előterjesztésnek fő pályázója Kassa megye
Önkormányzata, Ózd Város Önkormányzata társpályázóként szerepel.
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja a
pályázatokat, reméli adott időben az 5 %-os önrész összege rendelkezésre fog állni.
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Obbágy Csaba ismerteti az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztéseket.
Fürjes Pál elmondja, a Városi Múzeum felújítása, a turisztikai vonzerő növekedésével
kapcsolatos fejlesztés szorosan összefügg azzal az előkészítés alatt álló kiemelt országos
fejlesztéssel, amely a digitalizációs programot jelenti. Ez a program lehetővé teszi a
magyar kulturális örökség széles körű feldolgozását, és digitalizált bemutatását. Óriási
jelentősége van a programnak, hisz a program fizikai megvalósulása valószínű, hogy
Ózd városé lesz. Sorsdöntő lesz a város életében, egyrészt a munkahelyek szempontjából,
hisz 700 munkahelyet jelentene, és minőségi foglalkoztatást tudnak a városba hozni. A
munka összetételét tekintve kutatást, restaurálást, múzeumi munkát, kiállítás
személyzetének biztosítását jelenti.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a 8/a.) napirend határozati javaslatával kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
267/2011. (X.20.) KH határozata
a HUSK/1101/1.7.1 „Emberek közötti (People to people) kapcsolatépítés”
című pályázat benyújtásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a HUSK/1101/1.7.1 „Emberek közötti (People to people)
kapcsolatépítés” című pályázat benyújtását támogatja, a pályázat kiírója által megszabott
feltételeket elfogadja.
Felelős:

Polgármester
OMSO vezetője
Határidő: 2011. október 21. (a pályázat elektronikus benyújtása)
2011. október 28. (a pályázat kötelező mellékleteinek benyújtása)
2.) A Képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges 5% saját hozzájárulást, azaz a
2012. költségvetési évben kb. 400 Euro, illetve a 2013. költségvetési évben kb. 2.600 Euro
összegű önerőt biztosítja.
Felelős:

Polgármester
Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő:
értelemszerűen

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal összefüggő dokumentumok
aláírására.
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Felelős:

Polgármester
OMSO vezetője
Határidő: értelemszerűen

Fazeka Zoltán kéri, szavazzanak a 8/b) napirend határozati javaslatával kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
268/2011. (X.20.) KH határozata
a HUSK/1101/1.3.1 „Turisztikai termékek és vonzerők, desztináció-menedzsment
szervezetek és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése”
című pályázat benyújtására
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a HUSK/1101/1.3.1 „Turisztikai termékek és vonzerők, desztinációmenedzsment szervezetek és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése” című pályázat benyújtását
támogatja, melyben a vezető partner Kassa Megye Önkormányzata, valamint a projekt
partnerek: a B.-A.-Z. Megyei Múzeumok Igazgatósága Herman Ottó Múzeum, továbbá Ózd
Város Önkormányzata.
A Képviselő-testület a pályázat kiírója által megszabott feltételeket elfogadja.
Felelős:
Polgármester
OMSO vezetője
Határidő: 2011. október 21. (a pályázat elektronikus benyújtása)
2011. október 28. (a pályázat kötelező mellékleteinek benyújtása)
2. A Képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges 5% saját hozzájárulást, azaz
11.100 ezer forint (kb. 37 ezer Euro) összegű önerőt a 2012. és a 2013. évi költségvetésében
együttesen biztosítja az alábbi megosztásban: 2012. évre 7.000 ezer forint, 2013. évre 4.100
ezer forint.
Felelős:
Polgármester
Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: értelemszerűen
3. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 2. pontban vállalt önerő terhére a tervezés
költségei, valamint a részletes megvalósíthatósági tanulmány és az engedélyezési
tervdokumentáció költségei a 2012. évben kifizetésre kerüljenek.
Felelős:
Polgármester
Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: értelemszerűen
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal összefüggő dokumentumok
aláírására.
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Felelős:

Polgármester
OMSO vezetője
Határidő: értelemszerűen
-.-.-

Fazekas Zoltán alpolgármester átadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek.
9/a.) napirend
Javaslat az „Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek
növelésére” elnevezésű – TÁMOP 5.2.3-11-A jelű – kistérségi pályázatban való
önkormányzati részvételre

Fazekas Zoltán elmondja, közel 600 M Ft-os pályázati összegről van. 2008-ban
elkezdődött a kistérségben egy kutatás a Magyar Tudományos Akadémia és helyi
szakemberek bevonásával a gyermekszegénység ellen. A kutatás eredményeként az
irányító hatóság azt a döntést hozta, hogy a nehéz helyzetben lévő kistérségek - összesen
6 kistérségről van szó - között az ózdi kistérség is kapja meg a lehetőséget, hogy pályázat
keretében valósítsa meg a terveket. A pályázatot Ózd Kistérség Többcélú Társulása
nyújtja be. A pályázat keretében három helyszínen létrehozásra kerül a Biztos Kezdet
Gyermekház és a Közösségi Ház. Ózd az egyik
ilyen helyszín. Ózd Város
Önkormányzata bérbe adja a Társulás számára az épületet, itt kerül felújítás után
kialakításra a gyermekház, illetve a közösségi ház. A korábban kiküldött előterjesztésben
az Alkotmány út 3. szám szerepelt, de a számítások során kiderült, hogy ennek az
épületrésznek a felújítása meghaladja a pályázatban szereplő összeget, ezért új helyszínt
kellett keresni. A kiosztásra került határozati javaslat már az új helyszínt tartalmazza,
mely az Árpád Vezér út 22/C. szám alatt található. A helyiségek alkalmasak mindkét
funkció kialakítására, a helyszín megközelíthetősége jó. A pályázat 100 %-os
támogatottságú, három éven keresztül több száz család és gyermek esélyeit növeli, olyan
többlet-szolgáltatásokat nyújt, amelyet a kistérségi intézmények a költségvetésüknél
fogva nem tudnak biztosítani.
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és
Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttes ülésen tárgyalta az előterjesztést, és azt
egyhangúlag elfogadásra javasolja. Képviselőként szeretné elmondani véleményét, nagy
jelentőségű pályázatról van szó, amely a városban foglalkoztatottságot biztosít a
magasabb kvalitású munkaerő számára. 14 főnek heti 40 órás közalkalmazotti jogviszonyt
három éven keresztül, további 5 főnek heti 20 órás munkaviszonyt, és további 30 helyi
szakembernek, pedagógusnak biztosít megbízási jogviszony keretében három éven
keresztül biztos megélhetési lehetőséget.
Obbágy Csaba ismerteti, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság támogatja az
előterjesztést.
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Boda István röviden összefoglalja a pályázattal kapcsolatos tudnivalókat. Ózd Kistérség
Többcélú Társulása 2008-ban vállalta, hogy 2010-2020. között részt vesz az MTA
Gyermekszegénység Elleni Programjában, határozatban fogadta el az LHH kistérségi
felzárkóztatása érdekében a komplex tervdokumentumot. A Koordinációs Irányító
Hatóság támogatta a 400-600 M Ft-os programot azzal, hogy a tartalék listáról beemelte
hozzá a Biztos Kezdet Gyerekház létrehozására és működtetésére benyújtott 160 M Ft
összegű programot is. Az ózdi kistérség pályázata akkor lehet eredményes, ha legalább
két gyermekház megvalósul. A pályázat három helyszínen kerül megvalósításra, Ózdon
Biztos Kezdet Gyerekház, Közösségi Ház, Putnokon Gyerekház és Közösségi Ház, míg
Járdánházán Közösségi ház. Ózd városa vállalja a Kistérségi Gyerekesély Iroda
elhelyezését és működtetését, a Biztos Kezdet Gyerekház és Közösségi Ház adománypont
kialakítását. Az újonnan javasolt elképzelés az Árpád Vezér út 22/C épületegység, amely
összesen 948 m2. A projekt elhelyezésére alkalmas kispiac felől nyíló épületegységben
két kisebb és egy nagyobb szoba található, mely összesen 266 m2, minimális vizes
átalakítás szükséges, akadálymentesítésre nem kell sort keríteni, mindösszesen egy udvari
részt kell kialakítani. A projekt elhelyezésével a négy éve még kihasználatlan és lerobbant
épületkomplexum gazdaságosan és nyereségesen működtethető. Röviden ismerteti a
program tartalmát. Heti és havi rendszerességgel 20-25 program valósítható meg
közoktatási, ifjúsági, egészségügyi, korai képességgondozás, szociális és gyermekjóléti,
közösségi munka és információs társadalom területeken. A pályázat legalább három éven
keresztül foglalkoztatást biztosít munkanélküli szakembereknek, 14 főnek heti 40 órás
foglalkoztatással közalkalmazotti jogviszonyban, valamint 5 főnek heti 20 órában. Részt
vesz munkaidőn túl közel 30 fő helyi szakember is a munkában. A 0-5 éves korú
gyermekek és szüleik a Biztos Kezdet Gyermekház, az általános és középiskolás
gyermekek és szüleik pedig a Közösségi Ház nyújtotta programban vehetnek részt. A
maximum 600 M Ft elnyerése esetén Ózd város összesen 63 M Ft –ot fordíthat felújításra,
berendezési tárgyakra, szakmai eszközökre és anyagokra, valamint 230 M Ft-ot
bérköltségre. A szakmai program mindenképpen támogatható, hisz a rászorulók esélyeit
lényegesen javítja és az Önkormányzat ingatlan vagyon gazdaságos hasznosítását is
biztosítja.
Dr. Bélteczki János ismerteti az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és azt elfogadásra javasolja. A bizottság tagjai közül is részt vesznek a
szakmai munkában. Mindenki érdeke, hogy az a populáció, amely beletartozik a 3 millió
mélyszegénységben élők közé, valamilyen módon kimozdítható legyen ebből a
helyzetből. Ez a program kiváló alkalom erre. Az alkalommal élni kell, ez egy olyan
szakmai munka lesz, amit az önkormányzat alakíthat ki, módosíthat menetközben és a
megvalósulása közös felelősségük lesz.
Berki Lajos elmondja, az Ózdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008-tól részt vesz a
munkában. Hiányolja, hogy az anyagban nem került megemlítésre a szervezet. A
program 90 %-ban a romákról szól. A pályázatban jelzett munkák megvalósulásához
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ezután is csatlakoznak, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat nevében felajánlja a
segítséget.
Fazekas Zoltán örül annak, hogy a pályázat célkitűzéseivel egyetért a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat, nem fognak kimaradni a pályázatból, a dokumentáció is tartalmazza,
hogy kötelező az együttműködés velük. Létrehozásra kerül egy gyermek esély bizottság,
melynek tagja lesz a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, és részt fog venni
azokban a stratégiai döntésekben, amelyek hosszú távon határozhatják meg az érintett
célcsoporttal való foglalkozást. A munka előkészítésben is mindig részt vettek, még
nagyobb szerepet fognak kapni a végrehajtásban, hisz az érintett családok bevonása,
motiválása, a programban való részvétele azon embereken múlik, akik maguk is
példaképül szolgálhatnak előttük, mint például a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnöke.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
269/2011. (X. 20.) KH határozata
az „Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére”
elnevezésű – TÁMOP 5.2.3-A-11 jelű – kistérségi pályázatban való önkormányzati
részvételről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy Ózd Város Önkormányzata részt vesz az „Integrált
térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére” elnevezésű –
TÁMOP 5.2.3-A-11 jelű –, Ózd Kistérség Többcélú Társulása által benyújtandó pályázatban.

2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Ózd Kistérség Többcélú Társulása az 1. pontban
meghatározott pályázat megvalósítása keretében Biztos Kezdet gyerekházat és közösségi
házat alakítson ki és működtessen az Ózd, Árpád vezér út 22/C. szám alatti épületben.
3. Ózd Város Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az Árpád Vezér
Általános Művelődési Központ – az épület üzemeltetőjeként – bérbe adja az Ózd, Árpád
vezér út 22/C. szám alatti, 8360/A helyrajzi számú épületrész – összesen 266 m2 alapterületű
helyiségeit – 15 év időtartamra Biztos Kezdet gyerekház és közösségi ház kialakítása és
működtetése céljára az 1. pontban meghatározott pályázat Ózdi részprogramjának
megvalósítása érdekében Ózd Kistérség Többcélú Társulása részére.
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A Képviselő-testület felhatalmazza az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ vezetőjét
a bérleti szerződés megkötésére.
Felelős: Árpád Vezér Általános Művelődési Központ vezetője
Határidő: a pályázat megvalósításának kezdő időpontja

Fazekas Zoltán képviselő elhagyja az üléstermet.
9/b.) napirend
Javaslat „az Ózdi Távhő Kft. által, a KEOP-2011-5.4.0 kódszámú „Távhő-szektor energetikai
korszerűsítése” című felhívásra benyújtandó pályázatának jóváhagyásáról” szóló 222/2011.
(VII. 28.) KH határozat módosítására
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén tárgyalta az
előterjesztést. Fontos előterjesztésről van szó, hisz 200 M Ft összegű a pályázat, ahol 50 %-os
támogatással 100 M Ft-ot tud nyerni az Ózdi Távhő Kft. A hiánypótlást határidőben
teljesíteni kell, ezért került sor az előterjesztés felvételére. A bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Obbágy Csaba képviselő elhagyja az üléstermet.
Halász Sándor bejelenti, a munka egy része már el is készült, kedd estétől a Bem úti
iskolában fűtenek.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
270/2011.(X.20.) KH határozata
„az Ózdi Távhő Kft. által, a KEOP-2011-5.4.0 kódszámú „Távhő-szektor energetikai
korszerűsítése” című felhívásra benyújtandó pályázatának jóváhagyásáról” szóló
222/2011.(VII.28.) KH határozat módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva a fenti tárgyú
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „az Ózdi Távhő Kft. által, a KEOP-20115.4.0 kódszámú „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” című felhívásra benyújtandó
pályázatának jóváhagyásáról” szóló 222/2011.(VII.28.) KH határozatot az alábbiak szerint
módosítja:
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1.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az Új Széchenyi
Terv „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” című KEOP-2011-5.4.0 kódszámú
pályázati konstrukcióra az Ózdi Távhő Kft. pályázatot nyújt be a szükséges önerő
biztosításával, az alábbi fejlesztési elképzelések megvalósítása céljából:
A benyújtandó pályázat fejlesztési céljai:
 II. János Pál Katolikus Általános Iskola (korábban: Bem Úti Általános Iskola)
távhőre történő csatlakozása,
 Bartók úti iskolaszárny távhőre történő csatlakozása,
 Piac úti NA 400-as szabadon szerelt mintegy 530 fm (három szakaszra bontható)
távhővezeték földbe fektetése.
A pályázat várható beruházási költsége: 208,25 M Ft + áfa
Felelős:
Határidő:

2.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a pályázót
terhelő, a támogatás elnyerése esetén teljesítendő kötelezettségeket ismeri, azok
teljesítését mint hatáskörrel rendelkező ármegállapító szervezet, a távhőszolgáltatás
árának megállapítása/megváltoztatása során ellenőrzi, és az ellenőrzés eredményéről a
Közreműködő Szervezetet írásban tájékoztatja.
Felelős:
Határidő:

3.

a pályázat benyújtásáért: az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője
folyamatos

Polgármester
döntést követően azonnal, ill. folyamatosan

A Képviselő-testület az Ózdi Távhő Kft-vel közösen, visszavonhatatlanul nyilatkozik
arról, hogy a támogatás elnyerése esetén a projekt fizikai befejezését követő legalább 5
naptári évre szóló időszakra a Képviselő-testület külön határozatában foglaltaknak
megfelelő tartalommal közszolgáltatási szerződést kötnek.
A Képviselő-testület felkéri az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetőjét, hogy a támogatás
elnyerését követően a közszolgáltatási szerződés tervezetét terjessze a Képviselőtestület elé.
Felelős: a nyilatkozat aláírásáért: Polgármester
a közszolgáltatási szerződés előkészítéséért: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője
Határidő: a nyilatkozat kiadására: döntést követően azonnal
a közszolgáltatási szerződés előkészítésére: folyamatosan

4.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Ózd Város
Önkormányzata tulajdonában lévő, az alábbiakban felsorolt helyrajzi számú
beruházással érintett ingatlanokon a határozat 1. pontjában szereplő projekt
megvalósulásához, fenntartásához:
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- 11512/1 hrsz
- 7343 hrsz
- 5319/6 hrsz
- 11505/13 hrsz
Felelős:
Határidő:

- 5335/1 hrsz
- 5335/2 hrsz
- 6936 hrsz
- 6937 hrsz

- 7335/3 hrsz
- 7335/4 hrsz
- 7342/1 hrsz

Polgármester
döntést követően azonnal
-.-.-

Obbágy Csaba képviselő visszaérkezik az ülésterembe.
10.) napirend
Javaslat a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálására
Fürjes Pál szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a határozati javaslatban kipontozott részre
a bizottságok véleménye alapján a bérleti szerződés 15 évre javasolt.
Vitális István tájékoztat, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a szóbeli kiegészítéssel
együtt egybehangzóan elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Márton Ferenc véleménye szerint Ózd városimázs javításának elsődleges kitörési pontja az
állatvédelem. Kevés költségfelhasználással nagyon sok embernek örömet szerezhetnek városés országszerte egyaránt.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal egybehangzóan, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
271/2011. (X. 20.) KH határozata
a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feni tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi határozatot hozta:
1. Az Önkormányzat állatmenhely létesítése céljából az ózdi 02062/63 hrsz-ú, 8259 m2-es
területű ingatlanból a mellékelt térképmásolat szerinti 3000 m2 területet bérbe adja a
HEROSZ Ózdi Szervezete részére.
A bérleti díj mértékét az önkormányzati tulajdonú külterületi gyep, legelő mindenkori
bérleti díjának megfelelő összegben állapítja meg.
A bérleti szerződést 15 évre lehet megkötni azzal a feltétellel, hogy az állatmenhely
előírások szerinti működéséhez szükséges feltételek (a használatba vett terület bekerítése,
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közművek és egyéb létesítmények kiépítése, működési és egyéb engedélyek beszerzése,
stb.) biztosításáról a HEROSZ Ózdi Szervezetének kell gondoskodnia.
Felelős:

Határidő:

a bérleti szerződés előkészítéséért:
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
a bérleti szerződés aláírásáért:
Polgármester
2011. november 30.

2. A Képviselő-testület felkéri a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézményt, mint a
02062/63 hrsz-ú terület vagyonkezelőjét, hogy a bérbeadandó területről az illegálisan
lerakott hulladékot gyűjtse össze és engedéllyel rendelkező hulladéklerakó, illetve –
átvevőhelyre szállítsa el.
Felelős:
Határidő:

Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője
2011. november 30.
11.) napirend

Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft között létrejött
üzemeltetési szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára
Vitális István ismerteti, hogy technikai döntésről van szó. Miután a korábbi szerződés 2011.
szeptember 30-án lejárt, ezért e szerződés meghosszabbításáról szól a határozati javaslat. A
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta és elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Tóth Pál közli, hogy az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egybehangzóan elfogadásra javasolja.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal egybehangzóan, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
272/2011.(X.20.) KH határozata
az Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. között létrejött
üzemeltetési szerződéssel kapcsolatos döntés meghozataláról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő 1 db speciális gépjármű
és 44 db konténer térítésmentes használatát - a települési szilárd hulladékkezelésre vonatkozó
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közszolgáltatási szerződésben előírt feladatok teljesítése érdekében - az átadott eszközök
jövőbeni hasznosítási módjával kapcsolatos konkrét döntés meghozataláig, de legfeljebb
2012. december 31-ig biztosítja az ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. részére, a határozat
mellékletét képező üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására.
Felelős:

Határidő:

Polgármester
ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője
PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
döntést követően azonnal
12.) napirend

Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyására
Tóth Pál, mint az intézmény vezetője apró módosítást javasol. A 19. oldalon az értekezletek
sorában szereplő műszaki értekezlet az írásos anyagban szereplő heti 2 alkalom helyett heti 1
alkalom legyen. Az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság már a módosítással
tárgyalta az előterjesztést, és egybehangzóan elfogadásra javasolja.
Vitális István PGB elnök elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a módosítással
együtt egybehangzóan elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Obbágy Csaba az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság nevében nyilatkozva a
módosítással együtt elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal egybehangzóan, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
273/2011.(X.20.) KH határozata
a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva a fenti tárgyú
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzatát a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint 2011. október 20-i
hatállyal jóváhagyja.
Felelős: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője
Határidő: 2011. október 20.
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1. melléklet a 273/2011.(X.20.) KH határozathoz
Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
3600 Ózd, Zrínyi út 5.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
Hatálybalépés időpontja: 2011. október 20.
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I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja
A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan, az intézmény működését szabályzó dokumentum,
amely a magasabb jogszabályok előírásainak figyelembevételével meghatározza az intézmény
szervezeti felépítését, a működés belső rendjét, valamint a belső és külső kapcsolatokra
vonatkozó rendelkezéseket.
I. 2. Alapító okirat
Az Alapító Okirat a fenntartó határozata az intézmény létrehozásáról, működtetéséről, melyben
meghatározza az intézmény jogállását, vagyonát, típusát, feladatait és dönt a működés
feltételeinek biztosításáról.
I. 3. Az intézmény legfontosabb adatai
a) Az alapító megnevezése: Ózd Város Önkormányzata
3600 Ózd, Városház tér 1.
b) Az intézmény neve:
c) Az intézmény rövidített neve:

Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
VSI

d) Az intézmény székhelye, címe: 3600 Ózd, Zrínyi út 5. (Hrsz: 8037/6.)
e) Az intézmény telephelyei:
ea) központi telephely:
eb) stadion és létesítményei:
ec) városi sportcsarnok:
ed) városi lőtér:
ee) városi uszoda:
ef) gyepmesteri telep:

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

3600 Ózd, Zrínyi út 5.
3600 Ózd, Bolyki főút 4.
3600 Ózd, Brassói út 1.
3600 Ózd, Március 15. út
3600 Ózd, Brassói út
3600 Ózd, Rombauer tér

Az alapításra vonatkozó határozat száma:
27/KH/2011.(II.17.)
Az alapítás éve:
2011.
Az alapítás ideje:
2011. március 9.
Jogelőd intézmények:
--Az intézmény KSH azonosító száma: 12791258 8412 322 05
Az intézmény törzsszáma:
791254
Az intézmény adószáma:
12791258-2-05
Költségvetési elszámolási számla
11734121-15791258-00000000
OTP Bank Nyrt Ózdi Fiók
n) Elkülönített számla:
11734121-15791258-10010000
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o)
p)
q)
r)

OTP Bank Nyrt Ózdi Fiók TÁMOP 5.1.1.-09/7/2010-0019. sz. „Erdőtelepítési, fásítási,
erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő
területeken” című projekt lebonyolítására.
Az intézmény ÁFA alanyisága:
Áfa alanya az általános szabályok szerint
Az intézmény működési köre:
Ózd Város közigazgatási területe
Az intézmény fenntartója:
Ózd Város Önkormányzata
Az intézmény irányító szerve:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3600 Ózd, Városház tér 1.

s) Az intézmény jogállása:

költségvetési szerv

t) Az intézmény gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
I. 4. A költségvetési szerv vezetőjére vonatkozó rendelkezések
Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a
továbbiakban Kjt.) alapján Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázat
alapján 5 év határozott időre bízza meg. Egyéb munkáltatói jogokat Ózd Város Polgármestere
gyakorolja.
I. 5. A költségvetési szerv műszaki vezetőjére vonatkozó rendelkezések
Az intézmény műszaki vezetőjét a Kjt. alapján Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nyilvános pályázat alapján 5 év határozott időre bízza meg. Egyéb munkáltatói jogokat
Ózd Város Polgármestere gyakorolja.
I. 6. A költségvetési szerv gazdasági vezetőjére vonatkozó rendelkezések
Az intézmény gazdasági vezetőjét az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19)
Kormányrendelet 17. és 18. § alapján a polgármester nevezi ki.
Az intézményvezetőt – távollétében – általános hatáskörben a gazdasági vezető helyettesíti teljes
jogkörrel.
I. 7. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése
 közalkalmazotti jogviszonyra a Kjt,
 munkaviszonyra a Munka Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1992. évi XXII.
törvény,
 egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. IV.
törvény rendelkezései az irányadóak.
(A továbbiakban közalkalmazotti jogviszony és munkaviszony együttesen: munkaviszony.)
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I. 8. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon
A feladatellátásához szükséges vagyont az Alapító a feladat átvétel napjával, 2011. május 1-jével
adta az intézmény használatába.
Az intézmény használatában lévő ingatlanvagyont a függelék tartalmazza.
Az ingóságokat, eszközöket az intézmény általános vagyonleltára sorolja fel.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon
használhatja.
I. 9. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga
Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlanvagyont nem jogosult elidegeníteni, megterhelni,
illetőleg biztosítékként felajánlani.
A vagyon feletti rendelkezésre vonatkozóan Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a
vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 1/2009. (II.27.) önkormányzati rendelet az irányadó.
I. 10. A költségvetéssel, költségvetési gazdálkodással kapcsolatos előírások
A költségvetési szerv kiadási előirányzatait nem lépheti túl, kivéve, ha az államháztartás más
alrendszereitől, alapítványtól és saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt ér el,
valamint jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik.
A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét és a külön
jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi előirányzat maradványát
kizárólag a képviselő testületi előirányzat módosítása után használhatja fel.
I. 11. Az ügyvitel szabályai
Képviseleti jog
Az intézmény képviseletére az intézményvezető, akadályoztatása, távolléte esetén a gazdasági
vezető jogosult.
Mindkettejük akadályoztatása, távolléte esetén a képviseletre műszaki vezető jogosult.
Szakmai teljesítésigazolási jog
Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata szerint a
jog gyakorlására felhatalmazott személyek.
Utalványozási, kötelezettségvállalási és ellenjegyzési jog
Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata szerint a
jog gyakorlására felhatalmazott személyek.
Kiadmányozási jog
Az intézményhez beérkezett ügyiratokra tett intézkedések, valamint az intézmény által
kezdeményezett intézkedések aláírására (kiadmányozására) az intézményvezető, akadályoztatása,
távolléte esetén a gazdasági vezető jogosult.
Mindkettejük akadályoztatása, távolléte esetén kiadmányozásra a műszaki vezető jogosult.
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Munkáltatói jogok gyakorlása
A munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja.
Ellenőrzési tevékenység
Az intézményben a vezetői ellenőrzés feladatait az intézményvezető, gazdasági vezető, valamint
a műszaki vezető látja el.
Főbb feladatok a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, a kontrollrendszer
hatékony működtetése, a monitoring rendszer és az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.
I. 12. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya
Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és
hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban
foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.
Az SZMSZ hatálya kiterjed:
a) az intézménnyel munkaviszonyban állókra, (a továbbiakban munkavállalók)
b) az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre.
II. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY FELADATAI

II. 1. Az intézmény feladatai és hatásköre
Az intézmény - az irányító szerv előzetes iránymutatásai alapján - elkészíti az éves
költségvetését. Ellátja az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzatmódosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, a beruházással, a vagyon
használatával és hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a
könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel járó feladatokat.
Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény szervezeti
egységei, dolgozói közötti megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik.
A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, fenntartó
által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően előírt
feladatokkal, hatáskörökkel.
II. 2. Az intézmény szakágazatának és tevékenységeinek besorolása
Az intézmény szakágazati besorolása (alapvető szakfeladata):
841218 Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása és szabályozása
Az intézmény alaptevékenységei:
021000 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
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381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
412000 Lakó- és nem lakóépület építése
421100 Út, autópálya építése
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
429900 Egyéb máshová nem sorolt építés
431100 Bontás
452000 Gépjármű-javítás, karbantartás
494100 Közúti áruszállítás
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
522150 Egyéb szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
683200 Ingatlankezelés
731100 Reklámügynöki tevékenység
731200 Médiareklám
750000 Állat-egészségügyi ellátás
773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
812900 Egyéb takarítás
813000 Zöldterület-kezelés
841191 Nemzeti ünnepek programjai
855100 Sport, szabadidős képzés
855937 Máshová nem sorolt egyéb felnőttoktatás
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
890443 Közmunka
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Az intézmény általános költséghelyei:
62 Egyéb kisegítő részlegek kiadásai
6290 Raktár részleg kiadásai
64 Szakágazatok közvetett kiadásai
6472 Szerviz közvetett kiadásai
6473 Városüzemeltetés közvetett kiadásai
6474 Vagyongazdálkodás közvetett kiadásai
6475 Zöldterület-kezelés közvetett kiadásai
6476 Sportlétesítmény-üzemeltetés közvetett kiadásai
68 Központi irányítás kiadásai
Az intézmény vállalkozási tevékenységei:
A vállalkozási tevékenysége aránya az intézmény tervezett összes kiadásainak 10 %-os mértékét
érheti el.
432100 Villanyszerelés
432200 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
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432900 Egyéb épületgépészeti szerelés
812100 Általános épülettakarítás
932918 Mindenféle máshová nem sorolt szabadidős szolgáltatás
960400 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
A feladatok forrásai:
a) intézményfinanszírozás
b) saját bevételek
c) támogatásértékű bevételek
Az intézmény éves költségvetés alapján gazdálkodik, közfeladatait a helyi önkormányzat, és az
állam költségvetési ill. egyéb támogatásaiból látja el.
III. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
III. 1. Az intézmény szervezete és irányítási rendszere
III. 1.1. Alapító
Az intézményt Ózd Város Önkormányzata alapította azzal a céllal, hogy a helyi társadalom széles
körét érintő kommunális szolgáltatásokat biztosítsa, továbbá a közfoglalkoztatás feltételeinek és
kereteinek megteremtésével Ózd város és térsége vonatkozásában jelentős számú munkanélküli
foglalkoztatása megvalósuljon.
Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Alapító Okirat elfogadása, módosítása,
b) az intézmény létesítése, átalakítása, megszüntetése,
c) intézményvezető kinevezése és visszahívása, díjazásának megállapítása
d) műszaki vezető kinevezése és visszahívása, díjazásának megállapítása
III. 1.2. Az intézmény belső szervezeti egységei, főbb feladatai
Az intézmény belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásánál elsődleges cél,
hogy az intézmény feladatait zavartalanul és hatékonyan, a követelményeknek megfelelően lássa
el.
A szervezeti egységeinek részletes feladatait jelen szabályzat III.2.1. és III.2.2. pontja
tartalmazza.
III. 2. Munkaköri leírások
Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatainak leírását a munkaköri leírások
tartalmazzák.
A névre szóló munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a
szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelően feladatait, jogait és kötelezettségeit.
A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint feladat
változása esetén, azok bekövetkezésekor módosítani kell.
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A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért felelős:
a) az intézményvezető: a gazdasági vezető, a műszaki vezető és a sportlétesítmény
intézményegység-vezető tekintetében, valamint a közvetlen irányítása alá tartozó
közalkalmazottak vonatkozásában, mint a titkárság, a munka- és tűzvédelmi előadó, jogi előadó
és pályázati szakreferens
b) a gazdasági, illetve a műszaki vezető: az irányításuk alá tartozó csoportvezetők és
részlegvezetők vonatkozásában,
c) a munkaügyi csoport vezetője, valamint a részlegvezetők: a beosztott dolgozók
vonatkozásában
III. 2.1.Az intézmény vezetője és feladatai
Intézményvezető feladatai:
a) vezeti az intézményt, felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért,
b) biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket,
c) képviseli az intézményt külső szervek előtt,
d) tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének
valamennyi területét,
e) gyakorolja a munkáltatói jogokat,
f) ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben
és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat,
g) elkészíti, elkészítteti az intézmény jogszabály szerint előírt szabályzatait,
rendelkezéseit,
h) kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai
szervezetekkel, intézményekkel,
i) támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek
tevékenységét,
j) folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét,
munkáját
k) felelős az intézmény gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a pénzügyi és számviteli
fegyelem megtartásáért,
l) elkészíti az intézmény költségvetését, gazdálkodásról szóló beszámolóit, jelentéseit,
m)
gondoskodik az adatszolgáltatásról, szervezi az intézmény gazdasági, pénzügyi
belső ellenőrzését,
n) kialakítja és szervezi az intézmény könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási,
vagyonvédelmi rendjét, rendszerét az irányító szerv és a jogszabályi előírásoknak
megfelelően.
Intézményvezetőt távollétében a gazdasági vezető helyettesíti.
Az intézményvezető helyettesítése során a gazdasági vezetőre az intézményvezetőre vonatkozó
szabályok az irányadóak.
III.2.2. Az intézmény szervezeti felépítése
A szervezet élén az intézményvezető áll.
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A szervezet második szintjén a gazdasági vezető és műszaki vezető állnak.
Az intézményvezető közvetlen irányítása alatt áll továbbá a sportlétesítmény intézményegység
vezetője, valamint a titkárság, munkavédelmi- és tűzvédelmi előadó, jogi előadó, s a pályázati
referens.
A szervezet harmadik szintjét a számviteli-pénzügyi, a munkaügyi, anyag- és készletgazdálkodási
és műszaki csoportot irányító csoportvezetők, a szerviz,- a városüzemeltetési- és zöldfelületfenntartási részleget irányító részlegvezetők alkotják.
A beosztott munkatársak az Alapító által engedélyezett létszámkeret, és munkakör szerint állnak
alkalmazásban.
A szervezeten belül az egyes szervezeti egységek, és munkakörök megnevezése a következő:
III.2.2.1. Intézményvezető
a) titkárnő
b) jogi előadó
c) pályázati szakreferens
d) informatikus
e) sportlétesítmény intézményegység vezető
ea) sportszervező asszisztens
eb)gondnok
ec) uszodamesterek
ed) iskolai úszásoktatók
ee) pénztárosok
ef) sportcsarnok portás
eg) karbantartó
III.2.2.2. Gazdasági vezető
a) Számviteli- és pénzügyi csoportvezető
aa) főkönyvi könyvelő
ab) analitikus könyvelők
ac) pénzügyi előadó
ad) pénztáros
b) Munkaügyi csoportvezető
ba) bér- és munkaügyi előadó
bb) társadalombiztosítási ügyintéző
c) Anyag- és készletgazdálkodási csoportvezető
ca) raktáros

III.2.2.3. Műszaki vezető
a) Műszaki csoportvezető
aa) műszaki ellenőr, előadó
ab) műszaki előadó
ac) takarítók
b) Városüzemeltetési részleg vezető
ba) munkairányítók
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bb) adminisztrátor
bc) takarító
bd) villanyszerelő
be) lakatosok
bf) kőművesek
bg) munkagépkezelők és aszfaltozók
bh) úttisztítók
bi) gyepmester
bj) munkairányítók
bk) gépkocsivezetők
d) Szerviz részleg vezető
da) garázsmester
db) autószerelők
e) Zöldfelület-gazdálkodási részleg vezető
ea) erdész
eb) erdőőrök
ec) kerttervező
ed) park- és kertépítő munkairányítók
ee) parkgondozók
ef) gépkocsivezetők
eg) traktorvezető
A hierarchiában való elrendezést a szervezeti ábra mutatja.
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INTÉZMÉNYVEZETŐ
1 FŐ

Engedélyezett
létszám: 73 fő

GAZDASÁGI VEZETŐ
1 FŐ

TITKÁRSÁG
1 FŐ
- titkárnő

SZÁMVITELI ÉS
PÉNZÜGYI CSOPORT
6 FŐ

- informatikus

1 FŐ

MUNKAÜGYI
CSOPORT
3 FŐ
1 FŐ

- pályázati szakreferens

1 FŐ

MŰSZAKI VEZETŐ
FŐ

MŰSZAKI CSOPORT 5 FŐ

- csoportvezető
- főkönyvi könyvelő
- analitikus könyvelő (2 fő)
- pénzügyi előadó
- pénztáros

- jogi előadó

27/KH/2011.( II.17.) számú határozat mellékleteként
jóváhagyva

- csoportvezető
- bér- és munkaügyi előadó
- tb. ügyintéző

ANYAG- ÉS
KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI CSOPORT
2 FŐ

- csoportvezető
- műszaki ellenőr, előadó
- műszaki előadó
- takarító (2 fő)

SZERVIZ RÉSZLEG 4 FŐ
- részlegvezető
- garázsmester
- autószerelő (2fő)

VÁROSÜZEMELTETÉSI
RÉSZLEG 21 FŐ
- részlegvezető
- munkairányító (5 fő)
- adminisztrátor
- gépkezelő
- vill.szerelő
- lakatos (2 fő)
- kőműves (3 fő)
- munkagépkezelő és aszfaltozó (3fő).
- úttisztító
- gyepmester
- gk.vezető (2fő)

- csoportvezető, anyagbeszerző
- raktáros

ZÖLDFELÜLETFENNTARTÁSI RÉSZLEG
12 FŐ
- részlegvezető
- erdész
- erdőőr (2fő)
- kerttervező
- park és kertép.munkairányító ( 2fő)
- parkgondozó (2fő)
- gk.vezető ( 2fő)
- traktorvezető
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SPORTLÉTESÍTMÉNY
INTÉZMÉNYEGYSÉG
13 FŐ
- intézményegység-vezető
- sport-szervező asszisztens
- sportlétesítmény gondnok
- uszodamester (3fő)
- iskolai úszásoktató (2fő)
- pénztáros(3fő)
- sportcsarnok portás
- karbantartó
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III.2.3. Részletes feladatok
A titkárnő feladatai
A titkárnő az intézményvezető közvetlen hatáskörében látja el feladatait, az intézmény teljes
adminisztrációs munkáját és egyéb titkársági teendőket. Ennek keretében:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

fogadja a beérkező leveleket és küldeményeket, iktat, kezeli az ügyiratokat és az
irattárat,
iktatja és irattározza a kimenő leveleket,
gyűjti és kezeli az intézményvezetői utasításokat és iratokat,
nyilvántartást vezet az Alapító és a szakmai bizottságok intézményt érintő
határozatairól, döntéseiről,
intézi a levelezést,
átveszi és szétosztja a hivatalos lapokat, közlönyöket,
koordinációs szerepet tölt be az intézményvezetőt kereső külső vezetők, a
beosztott dolgozók között.
elvégzi az irodaszer beszerzéssel kapcsolatos feladatokat,
végrehajtja az intézményvezető utasításait.

Jogi előadó feladatai
Az intézményvezető közvetlen beosztottja.
Az előadó a következő feladatokat látja el:
a) figyelemmel kíséri az intézmény működésének jogi és szabályozási környezetét,
indokolt esetben javaslatot tesz a megfelelő működési és szabályozási változtatásokra,
b) véleményezi az intézmény szerződéseit, belső szabályzatait,
c) kezeli és irattározza az intézmény belső szabályzatait,
d) jelzi az intézményvezető felé a működésében tapasztalt esetleges szabálytalanságokat,
törvénysértéseket,
e) az intézmény képviselete peres és nem peres eljárásokban.
A pályázati szakreferens feladatai
A pályázati szakreferens az intézményvezető közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja
el a következő feladatokat:
a) feladatkörébe tartozó bizottsági és képviselő-testületi előterjesztések előkészítése,
b) országos, regionális és EU-pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok benyújtásának
kezdeményezése,
c) az elkészítendő pályázatoknál az önálló pályázatok elkészítése, a közös kistérségi,
egyéb, pályázatoknál az intézményre jutó feladatok elvégzése,
d) a pályázatok lebonyolításának ellenőrzése,
e) a közbeszerzések előkészítése, lebonyolítása,
f) végrehajtja az intézményvezető utasításait.
Informatikus feladatai
Az informatikus az intézményvezető közvetlen beosztottja.
Feladatai:
a) kiépített LAN hálózat üzemeltetése, karbantartása
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

a hálózati operációs rendszer (Novell Netware) felügyelete, üzemeltetése
hálózati jogosultsági szintek beállítása, karbantartása
kliens számítógépek hardveres és szoftveres karbantartása
adatállományok szükség szerinti mentése, vírusellenőrzése
szaktanácsadás
internet hozzáférések beállítása, szabályozása, karbantartása a szolgáltató kapcsolódási
végpontjától a belső hálózat felé
h) az elektronikus levelezési rendszer beállítása, karbantartása a szolgáltató által
biztosított virtuális szerveren
i) intézményi honlap fejlesztése, karbantartása
Sportlétesítmény intézményegység vezető
A sportlétesítmény intézményegység vezetője az intézményvezető közvetlen beosztottja.
Feladatai:
a) folyamatosan
figyelemmel kíséri a
sportlétesítmények üzemeltetésével,
működtetésével kapcsolatos költségek alakulását, javaslatokat tesz azok
csökkentésére,
b) kapcsolatot tart a létesítményeket folyamatosan igénybe vevő egyesületekkel,
intézményekkel,
c) megszervezi a tárgyi eszközök, műszaki berendezések üzemeltetését, karbantartását,
javítását,
d) pénzkezelési szabályok betartása, betartatása, pénztár üzemeltetése,
e) uszodai "Házirend"-ben és az "Üzemeltetési Szabályzat"-ban előírtak betartása és
betartatása,
f) kiemelt figyelemmel, az előírások következetes betartásával gondoskodik a vízkezelő
anyagok (klórgáz, adagolandó vegyszerek, stb.) felhasználásáról, raktározásáról,
g) folyamatosan gondoskodik a telephelyek és létesítmények tisztaságáról,
h) gondoskodik a létesítmények nyitvatartási rendjének betartásáról, a pénztárak
működtetéséről, a portaszolgálatról és az őrzés-védelemről,
i) gondoskodik az adott létesítmény biztonsági berendezéseinek (tűzriasztó, védelmiriasztó, oltókészülékek, tűzcsapok, stb.) működőképességéről, azok tényleges
használatáról,
j) gondoskodik a sportlétesítmények üzemeltetésével kapcsolatban kötelezően előírt
biztonságtechnikai, érintésvédelmi, villámvédelmi, stb. mérési jegyzőkönyvek
elkészítéséről, az észlelt hibák azonnali elhárításáról,
k) gondoskodik a speciális ismeretfelújító oktatások megtartásáról,
l) gondoskodik a számlázáshoz szükséges adatszolgáltatásról,
m) létesítménykihasználtság javítása, tanfolyamok, sport-napközik, edzőtáborok
szervezése, általános- és középiskolai sportnapok szervezése, lebonyolítása,
sportaktíva hálózat szervezése, segítése,
n) kiemelt városi, országos és nemzetközi rendezvények, események lebonyolításában
való közreműködés.
A gazdasági vezető feladatai, hatásköre
A gazdasági vezető az intézményvezető közvetlen beosztottja.
Feladatai:
a) irányítja és ellenőrzi a számviteli és pénzügyi, valamint anyagbeszerzési és
készletgazdálkodási csoportok munkáját,
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b) végrehajtja az általa irányított csoportokra vonatkozó feladatokat, az intézményvezető
utasításait, az Alapító és a szakmai bizottságok döntéseit, határozatait,
c) előkészíti a feladatkörével összefüggő bizottsági és testületi előterjesztéseket,
d) meghatározza az általa irányított csoportok vezetőinek munkaköri feladatait,
e) irányítja és ellenőrzi az intézmény számviteli, pénzügyi tevékenységét,
f) irányítja az intézmény pénzügyi folyamatait,
g) biztosítja az intézmény likviditását, a költségvetési kapcsolatok bonyolítása,
ellenőrzése, naprakész információk szolgáltatása,
h) irányítja a beszerzési és raktározási tevékenység ellátását,
i) irányítja, ellenőrzi a leltározások, selejtezések, vagyonfelmérések végrehajtását,
megszervezését,
j) szervezi az intézmény gazdasági, pénzügyi belső ellenőrzését
k) ellenőrzi az intézmény gépjárműveinek, munkagépeinek irányítását, üzemanyagellátásának megszervezését,
l) gondoskodik a számviteli és bizonylati fegyelem betartásáról,
m) gondoskodik az eszközök egyedi nyilvántartásának naprakész vezetéséről,
n) megszervezi és lebonyolítja az éves leltárt,
o) irányítja az intézmény eszköz- és anyagbeszerzését,
p) biztosítja a működéshez szükséges pénzügyi forrásokat,
q) kapcsolódó jogszabályok naprakész ismerete, betartása, betarttatása
r) előkészíti a sportlétesítményeket használó egyesületek bérleti szerződéseit.

A számviteli és pénzügyi csoport feladatai
A számviteli és pénzügyi csoport irányítását a csoportvezető látja el, aki a gazdasági vezető
közvetlen beosztottja.
A csoportvezető feladata a hatályos törvények és kapcsolódó jogszabályok alapján:
a) végzi az intézmény gazdasági eseményeinek a megfelelő bizonylatokon alapuló
folyamatos könyvelését,
b) közreműködik a számviteli és bizonylati fegyelem betartásában,
c) közreműködik a számviteli rend és a belső szabályzatok indokolt aktualizálásában,
d) közreműködik az eszközök egyedi nyilvántartásának naprakész vezetésében,
e) közreműködik az éves leltár megszervezésében és lebonyolításában,
f) elkészíti a havi főkönyvi zárásokat, ellenőrzi a főkönyv és az analitika egyezőségét,
g) gondoskodik az intézmény számviteli bizonylatainak, iratainak szabályszerű
irattározásáról és nyilvántartásáról,
h) adatokat szolgáltat a vezetői döntésekhez, végrehajtja felettesei utasításait,
i) adatokat szolgáltat a külső hatóságok részére (NAV, OEP, stb.),
j) rendezi és egyezteti az Önkormányzattal kapcsolatos elszámolásokat,
k) működteti az intézmény informatikai (számítástechnikai) rendszerét, javaslatot tesz
annak fejlesztésére,
l) közreműködik az intézmény pénzügyi folyamatainak irányításában,
m) közreműködik a működéshez szükséges pénzügyi források biztosításában,
n) a szükséges és előírt nyilvántartásokat vezeti,
o) betartja és betartatja a pénzügyi- és adójogszabályokat,
p) a kötelezettségek nyilvántartása, teljesítése,
q) a követelések nyilvántartása, beszedése, behajtása, bizonylatolása,
r) számlázás,
s) a beérkező számlák ellenőrzése, a teljesítések igazoltatása,
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t)
u)
v)
w)
x)
y)

a pénztár kezelése,
a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, ellenőrzése,
javaslat készítése a pénzügyi tervhez,
adatszolgáltatás az éves beszámolóhoz, mérleghez, a költségvetési jelentéshez
javaslattétel a pénzkezelési szabályzat indokolt aktualizálására,
az intézmény likviditási helyzetének figyelemmel kísérése, szükség esetén javaslattétel
a megfelelő intézkedésre,
z) a tevékenységhez kapcsolódó dokumentumok irattározása, őrzése,
aa) a gépjárművekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, a dokumentumok irattározása,
őrzése,
bb)
a kiadott üzemanyagkártyákkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése,
cc) az üzemanyag-gazdálkodásra kiadott szabályzat végrehajtásának irányítása,
ellenőrzése,
dd)
a gépjárművek műszaki ügyeinek intézése, kapcsolattartás a közlekedés
felügyeleti szervekkel,
ee) az éves és évközi leltározás elvégzése,
ff) végrehajtja felettesei utasításait.
A munkaügyi csoport feladatai
A humánpolitikai csoport irányítását a csoportvezető látja el, aki a gazdasági vezető közvetlen
beosztottja.
A csoport feladata a hatályos jogszabályok és rendeletek alapján:
a) a munkaügyi és bérgazdálkodás irányítása, koordinálása,
b) a munkavállalók ki- és belépésével kapcsolatos teendők elvégzése,
c) a bér, és egyéb járandóságok számfejtése, a kapcsolódó nyilvántartási, adó- és egyéb
kötelezettségek megállapítása,
d) a havi zárások elkészítése, a bér-, adó-, járulékadatok egyeztetése a főkönyvi
könyveléssel, az éves adatszolgáltatások elkészítése,
e) a vonatkozó jogszabályok változásakor a szabályozásokban indokolt módosítások
kezdeményezése,
f) a személyi adatok bizalmas kezelése,
g) a foglalkozás-egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok elvégzése,
h) a munkavállalók szabadságának nyilvántartása, ellenőrzése,
i) a természetbeni juttatások nyilvántartása, ügyintézése,
j) a személyi, bér- és munkaügyi iratok, dokumentumok irattározása, őrzése,
k) az intézményvezető utasításainak végrehajtása.
Az anyagbeszerzési és készletgazdálkodási csoport feladatai
Az anyagbeszerzési és készletgazdálkodási csoport irányítását a csoportvezető látja el, aki a
gazdasági vezető közvetlen beosztottja.
A csoport feladatai a következők:
a) anyagbeszerzés irányítása, engedélyeztetések intézése,
b) árajánlatok kérése, döntés-előkészítési feladatok végzése,
c) beszállított anyagok, áruk minőségi és mennyiségi átvétele,
d) a beszerzett anyagok, eszközök, berendezések raktározása, állaguk, állapotuk
színvonalának, minőségének megőrzése,
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

raktározással kapcsolatos feladatok ellátása, raktárrend fenntartása,
bevételezési, kiadási bizonylatok kezelése, készletszintek naprakész figyelése,
selejtezések előkészítése, lebonyolítása,
az éves és évközi leltár elvégzése,
készlet-nyilvántartás naprakész vezetése,
a készletfogyás figyelése, jelzése felettesének
az egyes – kiemelten a veszélyes – anyagok raktározási előírásainak betartása,
anyagkiadás és a visszavételezés lebonyolítása, az érvényes utasításoknak
megfelelően,
m) beszerzések során a költséghatékonysági és minőségi szempontok figyelembevétele
n) végrehajtja felettese utasításait.
A műszaki vezető feladatai, hatásköre
A műszaki vezető az intézményvezető közvetlen beosztottja.
Feladatai:
a) irányítja és ellenőrzi az irányítása alá tartozó szervezeti egységek munkáját,
b) gondoskodik a feladatellátás hatékony végzése feltételeinek megteremtéséről,
c) kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatal osztályaival, a területi képviselőkkel,
d) irányítja és ellenőrzi a beruházási, felújítási és karbantartási feladatok végrehajtását,
e) közreműködik az intézmény költségvetésének összeállításában,
f) végrehajtja az intézményvezető utasításait, az Alapító és a szakmai bizottságok
határozatait, döntéseit,
g) előkészíti a feladatkörével összefüggő bizottsági és testületi előterjesztéseket,
h) meghatározza az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek munkaköri
feladatait
A műszaki csoport feladatai
A szervezet irányítását a csoportvezető látja el, aki irányítja, szervezi és ellenőrzi a csoport
munkáját. A csoportvezető a műszaki vezető közvetlen beosztottja.
A csoport feladatai a következők:
a) műszaki-gazdasági számítások, elemzések készítése az Alapító és az intézményvezető
döntéseinek, határozatainak megalapozásához,
b) a műszaki csoport feladatkörébe tartozó bizottsági és képviselő-testületi
előterjesztések előkészítése,
c) közreműködik az elkészítendő pályázatok műszaki tartalmának meghatározásában,
d) a pályázatok lebonyolításának műszaki ellenőrzése,
e) a pályázatok lebonyolításának utólagos műszaki értékelése,
f) a közterületek ellenőrzésének ellátása
g) az intézmény beruházási, fejlesztési, felújítási feladatainak előkészítése, bonyolítása,
egyeztetése a társszervekkel, javaslattétel a saját kivitelezésre,
h) külső kivitelezéseknél ajánlatok kérése, értékelése, a szerződések előkészítése, a
kivitelezés ellenőrzése és műszaki átvétele, a garanciák érvényesítése,
i) ingatlanfejlesztési
javaslatok
készítése
a
vagyongazdálkodási
osztály
közreműködésével,
j) műszaki felmérések, számítások elvégzése, költségvetések készítése,
k) a fejlesztések, beruházások előzetes számításainak és az utólagos elemzések
elvégzése,
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l) közreműködés a közbeszerzések előkészítésében, lebonyolításában,
m) a karbantartási, felújítási, beruházási tervek elkészítése és ütemezése
n) a saját kivitelezésben, valamint a külső kivitelezők által végzett fenntartási, felújítási
munkák és beruházások folyamatos helyszíni műszaki ellenőrzése, a munka
végeztével műszaki átvétele,
o) irányítja és ellenőrzi az épülettakarítók munkáját,
p) folyamatosan gondoskodik a központi telephely és az üzemi irodák tisztántartásáról
q) a mérőórával rendelkező fogyasztási helyek óraállásainak havi rendszerességgel
történő leolvasása és nyilvántartása, a szokásostól eltérő mért fogyasztás esetén a
szükséges intézkedések megtétele
r) tevékenysége során gondoskodik az ellátott feladatok pontos és hiánytalan
bizonylatolásáról,
s) végrehajtja felettesei utasításait.
Városüzemeltetési részleg feladatai
A részleget a részlegvezető irányítja, aki a műszaki vezető közvetlen beosztottja.
Feladatai:
a) végrehajtja az üzemre kiírt feladatokat,
b) ellátja a közterületek kézi-gépi tisztántartási (köztisztasági) feladatait,
c) téli időszakban ellátja a terv szerinti síkosság-mentesítési feladatokat,
d) gondoskodik az illegális hulladéklerakók felszámolásáról,
e) elvégzi a szükséges út-, járda- és egyéb közterületi javítási, karbantartási munkákat, a
közterületi műtárgyak (utak, hidak, alagutak, étereszek, vízi létesítmények, stb.)
javítási és karbantartási munkáit,
f) elvégzi a kiadott forgalomtechnikai feladatokat,
g) részt vesz a viharkárok elhárításában,
h) koordinálja, tanácsadással segíti a féreg- és rágcsálóirtási feladatokat,
i) tisztántartja és gondozza a sport-, és játéktereket, a köztéri szobrokat, műalkotásokat,
j) elvégzi a jogszabályokban és rendeletekben foglaltak betartásával a városi
állategészségügyi feladatokat (kutyák és macskák esetében),
k) munkája során kapcsolatot tart a felügyeleti szervekkel és az állatorvosokkal,
l) gondoskodik a veszélyes hulladékok megfelelő tárolásáról, majd a feldolgozóhoz
történő elszállításáról,
m) üzemelteti a gyepmesteri telepet,
n) irányítja, szervezi és ellenőrzi a közérdekű, közhasznú, közcélú- és közmunkák
elvégzését,
o) elvégzi az önkormányzati ingatlanok hibaelhárítási feladatait, a tervezett építészeti és
szakipari karbantartási és fenntartási munkákat, az elkészített ütemterv szerint,
p) részt vesz a város-rehabilitáció feladatainak végrehajtásában,
q) ingatlanfejlesztési javaslatok készítése,
r) szerződés szerint teljesíti a külső megrendeléseket,
s) tevékenysége során gondoskodik az ellátott feladatok pontos és hiánytalan
bizonylatolásáról,
t) végrehajtja felettesei utasításait.
Szerviz részleg feladatai
A részleget az részlegvezető irányítja, aki a műszaki vezető közvetlen beosztottja.
Feladatai:
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a) végrehajtja az üzemre kiírt feladatokat,
b) folyamatosan figyelemmel kíséri a járművek és gépek műszaki állapotát, a megelőző
karbantartásra helyezi a hangsúlyt
c) a járművek, egyéb gépek hibaelhárítási feladatainak elvégzése,
d) a járművek, egyéb gépek terv szerinti karbantartási feladatainak elvégzése,
e) gondoskodás a járművek biztonságos üzemfeltételeiről, felkészítés az időszakos
szemlékre és a műszaki vizsgáztatásra,
f) a műszaki vizsgáztatások lebonyolítása,
g) külső megrendelések teljesítése,
h) tevékenysége során gondoskodik az ellátott feladatok pontos és hiánytalan
bizonylatolásáról,
i) végrehajtja felettesei utasításait.
Zöldfelület-gazdálkodási részleg feladatai
A részleget az részlegvezető irányítja, aki a műszaki vezető közvetlen beosztottja.
Feladatai:
a) végrehajtja az üzemre kiírt feladatokat,
b) elvégzi a parkok és zöldfelületek ápolási, gondozási, tisztántartási, növényvédelmi
feladatait,
c) városszépítési, parkrendezési javaslatokat készít,
d) koordinálja, tanácsadással segíti az allergén növények elleni védekezést,
e) gondozza és fejleszti az erdők faállományát, elvégzi a szükséges növényvédelmi és
vagyonvédelmi feladatokat,
f) részt vesz a viharkárok elhárításában,
g) irányítja, szervezi és ellenőrzi a közérdekű, közhasznú, közcélú- és közmunkák
elvégzését,
h) tevékenysége során gondoskodik az ellátott feladatok pontos és hiánytalan
bizonylatolásáról,
i) végrehajtja felettesei utasításait.
Az intézmény munkáját segítő testületek, szervek, közösségek
Az intézmény vezetője a hatékony és a magas színvonalú szakmai munka, a racionális
gazdálkodás követelményét figyelembe véve rendszeresen tájékozódik és tájékoztat a számára
biztosított fórumokon.
Az intézményi munka irányítását segítő fórumok:
a)
b)
c)
d)

vezetői értekezlet,
műszaki értekezlet
dolgozói munkaértekezlet,
dolgozói érdekképviseleti szervezet.

Vezetői értekezlet:
Az intézmény vezetője szükség szerint, de hetente legalább egy alkalommal vezetői
értekezletet tart.
A vezetői értekezleten részt vesznek: gazdasági vezető, műszaki vezető, meghívottak.

56
A vezetői értekezlet feladata:
a) tájékozódás a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek munkájáról,
b) az intézmény, valamint a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek aktuális és
konkrét tennivalóinak áttekintése,
c) a szervezeti egység eltelt időszak alatt végzett munkájának értékelése,
d) a szervezeti egység munkájában tapasztalt hiányosságok feltárása és azok
megszüntetésére intézkedések megfogalmazása,
e) a munkafegyelem értékelése,
f) a szervezeti egység előtt álló feladatok megfogalmazása,
g) a szervezeti egység munkáját, munkaközösségeit érintő javaslatok megtárgyalása,
h) az intézményt érintő szervezeti és működési kérdések megtárgyalása,
i) az intézmény dolgozóit érintő élet- és munkakörülményeket befolyásoló kérdések,
fejlesztések megtárgyalása,
j) az intézmény működésével összefüggő tervek ismertetése,
k) megtárgyalja mindazon kérdéseket, javaslatokat, melyeket az intézményvezető
előterjeszt.
Műszaki értekezlet:
Hetente egy alkalommal, részvevői a részlegvezetők és a műszaki csoport vezetője
A műszaki értekezlet feladata:
a) információcsere a folyamatban lévő, illetve tervezett feladatok megvalósításáról,
b) az elvégzendő feladatok ütemezése, a teljesítés utóellenőrzése,
c) a részlegek együttműködésének koordinálása.

Dolgozói munkaértekezlet:
Az intézmény vezetője szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal dolgozói
munkaértekezletet tart.
Az értekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi munkavállalóját, valamint a
fenntartó képviselőjét.
Az intézményvezető a dolgozói értekezleten:
a) beszámol az intézmény eltelt időszak alatt végzett munkájáról,
b) értékeli az intézmény programjának, munkatervének teljesítését,
c) értékeli az intézményben dolgozók élet- és munkakörülményeinek alakulását,
d) ismerteti a következő időszak feladatait.
Az értekezlet napirendjét az intézményvezető állítja össze.
Az értekezleten lehetőséget kell adni, hogy a munkavállalók véleményüket, észrevételeiket
kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel, és azokra választ kapjanak.
A dolgozói munkaértekezletről jegyzőkönyvet kell készíteni, megőrzéséről az intézmény
vezetője gondoskodik.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a) az ülés helyét, időpontját,
b) a megjelentek nevét,
c) a tárgyalt napirendi pontokat,
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d) a tanácskozás lényegét,
e) a hozott döntéseket.
Dolgozói érdekképviseleti szervezet:
Az intézmény vezetése együttműködik az intézményi munkavállalók minden olyan törvényes
szervezetével, amelynek célja a munkavállalók érdekképviselete és érdekvédelme.
Az intézmény vezetése támogatja, segíti az érdekképviseleti szervek működését.
Az intézmény vezetője a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásának,
illetve teljesítésének módjáról, az ezzel kapcsolatos eljárás rendjéről, az érdekvédelmi
szervezetek támogatásának mértékéről, a működési feltételek biztosításáról, jogszabályok
idevonatkozó rendelkezései alapján megállapodást köt.
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IV. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI

IV.1. Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai

IV.1.1 Munkáltatói jogok gyakorlása, a munkaviszony, munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszony létrejötte
A munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja.
Az intézmény valamennyi munkavállalója felett a munkáltatói jogokat az intézményvezető
gyakorolja:
a) Kinevezés,
b) közalkalmazotti jogviszony módosítása,
c) közalkalmazotti jogviszony megszüntetése,
d) valamennyi dolgozó tekintetében a vezetők, és csoportvezetők előzetes
meghallgatásával dönt:
da) tanulmányi szerződés megkötéséről,
db) jutalmazásról, bérfejlesztésről,
dc) rendkívüli fizetés nélküli szabadságról,
dd) a túlmunka elrendeléséről,
de) a munkaidőnek az általánostól eltérő ledolgozásáról,
df) fegyelmi eljárás megindításáról.
Az intézmény az alkalmazottak esetében a belépéskor munkaszerződésben, vagy határozatlan
idejű kinevezéssel határozza meg, hogy az alkalmazottat milyen munkakörben, milyen
feltételekkel és milyen mértékű alapbérrel foglalkoztatja.
Az intézmény feladatainak ellátására megbízási jogviszony keretében foglalkoztathat külsős
személyeket.
Az intézmény megbízási szerződést köthet saját dolgozójával munkakörén kívül eső feladatra,
határozott időre, átmeneti időszakra.
IV.1.2. Az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók díjazása
A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat munkaszerződésben, vagy kinevezési
okiratban kell rögzíteni.
Az intézmény munkadíjazási formája: személyi alapbér, illetmény.
A munkabér kifizetése: tárgyhónapot követő hónap 5. naptári napjáig esedékes.
Abban az esetben, ha a kifizetés napja szabad-, pihenő-, vagy munkaszüneti napra esik, a
kifizetést a megelőző munkanapokon kell teljesíteni.
Kifizetéskor a személyi jövedelemadó-előleg, a munkavállalói járulék és a
társadalombiztosítási járulék levonásra kerül.
A tévesen kifizetett díjazás visszafizetésére – a jogszabályban meghatározott esetek
kivételével – 60 napon belül kell a dolgozót írásban kötelezni.
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A minőségi vagy mennyiségi többletmunkát végző dolgozók jutalomban részesíthetők.
IV: 1.3. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok
megőrzése
A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben
lévő szabályok, és a munkaszerződésben, vagy a kinevezési okmányban leírtak szerint
történik.
A munkavállaló köteles a munkakörébe tartozó munkát legjobb képességei szerint, az
elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen
túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre
betöltésével összefüggésben jutott tudomására és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más
személyre hátrányos következményekkel járhat.
A munkavállaló munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi
vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni.
Amennyiben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható
felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és amelyek
nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené.
Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők:

a) a munkavállalók személyes adatai,
b) bérezéssel kapcsolatos adatok,
c) pénzügyi, számviteli adatok,
d) üzleti- és levéltitok,
e) ellenőrzések, vizsgálatok során felmerült bizalmas jellegű adatok,
f) intézményvezető által esetenként üzleti titoknak minősített adatok.
A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi
munkavállalója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak
közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap, vagy hatóság erre nem kötelezi.
IV. 1.4.Nyilatkozat tömegtájékoztatási szervek részére
A tömegtájékoztatási eszközök munkatársainak tevékenységét az intézmény
munkavállalóinak az alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük:
A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás
nyilatkozatnak minősül.
A felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat:
a) az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az
intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult,
b) elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztatási eszközök munkatársainak
udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon,
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c) a közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért
a nyilatkozó felel,
d) a nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali
titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és
érdekeire,
e) nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban,
amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart,
az intézménynek anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről,
amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik,
f) a nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a
közlés előtt megismerje,
g) kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait
tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse,
h) külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat minden esetben csak az
intézményvezető engedélyével adható.
IV. 2. A munkaidő beosztása
A munkarendet a szakmai és egyes központi jogszabályok szerint kell kialakítani. Ennek
hiányában a munkarendet a felügyeleti szerv engedélyével a munkáltató állapítja meg. A
munkaviszonyra vonatkozó belső szabályok kialakításánál az Mt, valamint a Kjt. előírásai az
irányadók.
Az intézményben a hivatalos munkarend, mely a munkaidőt és a pihenőidőt
(ebédidő) tartalmazza a következő:
üzemek vezetői és munkavállalói esetében:
- hétfőtől péntekig: 06 00 órától 14 00 óráig,
irodai dolgozók esetében:
- hétfőtől péntekig: 07 00

órától 15 00 óráig,

folyamatos munkarendben dolgozók esetében:
- délelőtt:
06 00 órától 14 00 óráig,
- délután:
14 00 órától 22 00 óráig,
- éjjel:
22 00 órától 06 00 óráig,
hivatalos munkarendtől eltérő időbeosztás szerint dolgoznak:
a) takarítók,
b) portások, őrök,
c) uszodai dolgozók,
d) mindazon munkavállalók, akik részére azt az intézményvezető engedélyezte.
időszakosan eltérő munkarendben dolgoznak:
a) mindazon munkavállalók, akik a feladatellátás (pl.: téli ügyelet) érdekében előre
meghatározható ideig eltérő munkarendben dolgoznak,
b) mindazon munkavállalók, akik részére - rendkívüli helyzet esetén – az
intézményvezető elrendeli.
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A feladatellátás hatékonyságának biztosítása érdekében az intézmény valamennyi munkatársa
két hónapos munkaidőkeret lehetőségének alkalmazásával kerül foglalkoztatásra.
IV. 3. Fizetett szabadság
A munkavállalók éves rendes szabadságának mértékét a Kjt-ben és Mt-ben foglalt előírások
szerint kell megállapítani.
A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak az
intézményvezető, egyéb esetekben a közvetlen munkahelyi vezető jogosult.
A munkavállalókat megillető és igénybevett szabadságról nyilvántartást kell vezetni. Az
intézményben a szabadság nyilvántartás vezetéséért a munkaügyi csoport a felelős.
IV. 4. A helyettesítés rendje
Az intézményben folyó munkát a munkavállalók időleges vagy tartós távolléte nem
akadályozhatja.
A munkavállalók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az intézmény
vezetőjének, illetve felhatalmazása alapján az adott szervezeti egység vezetőjének feladata.
A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes munkavállalókat érintő konkrét feladatokat a munkaköri
leírásban kell rögzíteni.
Az intézményen belüli helyettesítés rendjét az intézmény vezetője belső utasításban
szabályozhatja.
IV. 5. Az intézménnyel jogviszonyban álló dolgozók továbbképzése
Az intézmény a tanulásban, továbbképzésben azokat a munkavállalókat támogatja, akiknek
munkakörük betöltéséhez nélkülözhetetlen a képzés által nyújtott képesítés megszerzése.
A továbbképzés költségeihez való hozzájárulás mértékét a rendelkezésre álló összeg, a
továbbképzési díj és a jelentkezők száma alapján évente kell felülvizsgálni.
A továbbképzésben résztvevő személlyel tanulmányi szerződést kell kötni.
IV. 6. A munkába járás, a munkavégzés költségeinek megtérítése
A munkáltató köteles a munkába járás költségeit, annak jogszabályban meghatározott
százalékát megtéríteni.
Ha a munkavállalónak alkalmazása után a munkába járás körülményeiben változás állt be, azt
az intézményvezető részére azonnal be kell jelenteni.
IV. 7. Egyéb juttatások
Az intézményben mobiltelefon használatra munkakörükkel összefüggésben jogosultak körét
az intézményvezető állapítja meg, melyet szükség szerint, illetve évente felülvizsgál.
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IV. 8. Egyéb szabályok
a) Telefonhasználat
Az intézményben lévő vezetékes telefonokat magáncélra nem lehet használni. Az ellenőrzés
szúrópróbaszerűen történik, részletes számla lekérésével.
Az ellenőrzésért felelős: a gazdasági vezető
b) Fénymásolás
Az intézményben a szakmai munkával összefüggő anyagok fénymásolása térítésmentesen
történhet. A fénymásolót magáncélra igénybe venni nem lehet.
c) Dokumentumok kiadásának szabályai
Az intézményi dokumentumok (személyi anyagok, szabályzatok) kiadása csak az
intézményvezető engedélyével történhet.
d) Saját gépkocsi használata
A saját tulajdonú gépjárművek hivatali célú használatának költségtérítését a hatályos
jogszabályok szerint kell megtéríteni. 60/1992. (IV. 1.) Kormányrendeletben meghatározott
fogyasztási normát meghaladó üzemanyag felhasználás nem érvényesíthető.
A saját gépjármű használat költségtérítése kiküldetési rendelvény alapján számolható el, a
térítés mértéke nem lehet több a jogszabály szerint igazolás nélkül elszámolható mértéknél (ez
a mérték a kormányrendeletben meghatározott üzemanyag-fogyasztási norma alapján az NAV
által közzétett üzemanyagárral számított üzemanyagköltség és a kilométerenkénti 9 Ft
személygépkocsi normaköltség).
Saját gépkocsit hivatali célra az intézményvezető előzetes engedélyével lehet igénybe venni.
IV. 9. Kártérítési kötelezettség
A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott
kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni.
A pénztárost felelősség terheli az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy
tekintetében.
IV.

10. Anyagi felelősség

Az intézmény a munkavállaló ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés során
bekövetkezett kárért vétkességre tekintet nélkül felel, ha a kár a munkavállaló munkahelyén,
vagy más megőrzésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett.
A munkavállaló a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű
használati értékeket (ékszereket, és készpénzt is ideértve) csak az intézmény-vezető
engedélyével hozhat be munkahelyére.
Az intézmény valamennyi munkavállalója felelős a berendezési felszerelési tárgyak
rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek stb. megóvásáért.
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V. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BELSŐ ÉS KÜLSŐ KAPCSOLATTARTÁSÁNAK
RENDJE

V. 1. A belső kapcsolattartás
Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek
egymással szoros kapcsolatot tartanak.
Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amely másik
szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési
kötelezettségük van.
A belső kapcsolattartás rendszeres formái a különböző értekezletek, fórumok, személyes
vezetői egyeztetések, valamint feljegyzések, jegyzőkönyvek, feladat tervek stb. átadása.
V. 2. Üzleti kapcsolatok
Az intézmény feladatainak eredményesebb ellátása érdekében kapcsolatot tart olyan
gazdálkodó szervezetekkel, amelyek anyagilag és erkölcsileg segítik a magasabb szakmai
munka ellátását.
.
V. 3.Az intézmény ügyiratkezelése
Az intézményben az ügyiratok kezelése központosított rendszerben történik. Az
ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért az intézmény vezetője felelős. Az
ügyiratkezelést az Iratkezelési szabályzatban foglalt előírások alapján kell végezni.
V. 4. A kiadmányozás rendje
Az intézményben a kiadmányozás rendjét az intézményvezető szabályozza. A kiadmányozás
rendjének szabályait az Iratkezelési Szabályzat tartalmazza.
V. 5. Bélyegzők használata, kezelése
Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott,
cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való
lemondást jelent.
Az intézményben cégbélyegző használatára jogosultak:
a) intézményvezető
b) gazdasági vezető
c) műszaki vezető
d) munkaügyi csoport
e) titkárnő
f) sportlétesítmény intézményegység vezetője
g) számlázás
h) városüzemeltetési titkárság
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i) számviteli és pénzügyi csoport vezetője
j) anyagbeszerző
k) pénztáros
Az intézményben használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról nyilvántartást kell
vezetni.
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette használatba, melyet
az átvevő személy a nyilvántartásban aláírásával igazol.
A nyilvántartás vezetéséért felelős: a titkárnő.
Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért. A bélyegzők beszerzéséről,
kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenkénti egyszeri leltározásáról a gazdasági
vezető gondoskodik, illetve a bélyegző elvesztése esetén az előírások szerint jár el.
V.6. Az intézmény gazdálkodásának rendje
Az intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével,
végrehajtásával, az intézmény kezelésében lévő vagyon hasznosításával összefüggő feladatok,
hatáskörök szabályozása – a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek
figyelembevételével – az intézmény vezetőjének feladata.
A gazdálkodási feladatokat a külön Ügyrendben meghatározott módon kell végezni.
A gazdálkodás, működtetés belső szabályzatai:
a) Számlarend,
b) Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés
szabályzata
c) Számviteli politika,
d) Eszközök és források értékelési szabályzata,
e) Iratkezelési szabályzat,
f) Ügyrend,
g) Pénzkezelési szabályzat,
h) Leltárkészítési és leltározási szabályzat,
i) Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata,
j) Önköltség számítási szabályzat,
k) FEUVE szabályzat,
l) Közbeszerzési szabályzat,
m) Gépjármű üzemeltetési szabályzat,
n) Adatvédelmi és számítástechnikai védelmi szabályzat,
o) Munkavédelmi szabályzat,
p) Tűzvédelmi szabályzat.

rendjének

V. 7. Bankszámlák feletti rendelkezés
A banknál vezetett számla feletti rendelkezésre jogosultakat az intézményvezető jelöli ki.
Nevüket és aláírásukat be kell jelenteni az érintett pénzintézethez.
Az aláírás-bejelentési dokumentumok másolati példányát a gazdasági vezető köteles őrizni.
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V. 8. Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje
A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét az intézménynél az
intézményvezető határozza meg. Részletes szabályait a kötelezettségvállalás, utalványozás,
ellenjegyzés, érvényesítés rendjét rögzítő szabályzat tartalmazza.
V. 9. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati, hasznosítási rendje
Az intézmény épületét címtáblával, zászlókkal kell ellátni.
Az intézmény saját bevételének növelése érdekében – ha az nem sérti az alapfeladatok
ellátását – szabad helyiségeit, berendezéseit bérbe adhatja.
A bérbeadás szabályait a Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének
szabályzata tartalmazza.
V. 10. Az intézményben végezhető reklámtevékenység
Reklámhordozó csak az intézményvezető engedélyével helyezhető ki.
Nem lehet olyan reklámot, reklámhordozót kitenni, amely személyiségi, erkölcsi jogokat
veszélyeztet. Tilos közzétenni olyan reklámot, amely kegyeleti jogokat sért, amely erőszakra,
a személyes vagy a közbiztonság megsértésére, a környezet, a természet károsítására
ösztönözne.
V. 11. Folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE)
Az intézmény ellenőrzéseinek megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az intézmény
vezetője a felelős.
Az ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó
a) szakmai tevékenységgel összefüggő
b) gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat.
Ennek keretében a költségvetési szerv vezetője köteles:
a) elkészíteni és folyamatosan aktualizálni az intézmény ellenőrzési nyomvonalait,
b) a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni és
kockázatkezelési rendszert működtetni,
c) szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét.

a

A szakmai és gazdálkodási tevékenységekkel kapcsolatos ellenőrzések éves ellenőrzési terv
alapján történnek.
Az ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell:
a) az ellenőrzés formáját,
b) az ellenőrzési területeket,
c) az ellenőrzés főbb szempontjait,
d) az ellenőrzött időszak meghatározását,
e) az ellenőrzést végző(k) megnevezését,
f) az ellenőrzés befejezésének időpontját,
g) az ellenőrzés tapasztalatai értékelésének időpontját és módját.
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Az ellenőrzések tapasztalatait az intézményvezető folyamatosan értékeli, és azok alapján
megteszi a szükséges intézkedéseket, illetve kezdeményezi az intézkedések megtételét.
Az ellenőrzések tapasztalatairól, eredményéről az érintetteket, a vizsgált terület vezetőit,
valamint dolgozói értekezleten az intézmény munkavállalóit az intézmény vezetője
tájékoztatja.
V. 12. Intézményi óvó-, és védő előírások
Az intézmény minden munkavállalójának alapvető feladata közé tartozik, hogy az egészségük
és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, baleset, vagy ennek veszélye
esetén a szükséges intézkedéseket megtegye.
Minden munkavállalónak ismernie kell az SZMSZ függelékét képező Munkavédelmi
szabályzatot és Tűzvédelmi szabályzatot, valamint tűz esetére előírt utasításokat, a menekülés
útját.
VI. FEJEZET: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
VI. 1. Az SZMSZ hatálybalépése
Az SZMSZ Ózd Város Önkormányzata Képviselő Testületének (felügyeleti szerv) …/2011.
(X.20.) KH határozatában foglalt jóváhagyásával
2011. október 20. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.
Az SZMSZ mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról az intézmény vezetője
gondoskodik.

Kelt: Ózd, 2011. október 20.

Tóth Pál
Intézményvezető
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13/a.) napirend
Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft Alapító Okiratának módosítására
Vitális István kifejti, hogy az Alapító Okirat módosítását a közel 1 éve történt szervezeti
átalakítás, az ÓDSZOLG Kht és a Ózdi Sportcentrum Kft összevonása tette szükségessé.
A javaslatot Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egybehangzóan elfogadásra javasolja.
Tóth Pál ismerteti, hogy az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egybehangzóan elfogadásra javasolja.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal egybehangzóan, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
274/2011. (X. 20.) KH határozata
az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva a fenti
tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvény 18. § (1) - (2) bekezdései alapján az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.
Alapító Okiratát a határozat 1. mellékletének megfelelően módosítja, az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a határozat 2. mellékletnek megfelelően fogadja
el.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat módosítása, az
egységes szerkezetű Alapító Okirat, valamint a módosítással kapcsolatos egyéb
dokumentumok aláírására.

Felelős: a dokumentumok aláírásáért:
Polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
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1. melléklet a 274/2011.(X.20.) KH határozathoz
ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A

Ózd Város Önkormányzata, mint alapító, a gazdasági társaságokról szóló, 2006. évi IV. tv.
alapján, az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító
okiratát 2011. október 20-i hatállyal az alábbiak szerint
módosítja:
1. Az alapító okirat 1./ pontja a következők szerint változik:

1. A társaság működtetésének célja:
A közhasznú társaságként történő működés célja a korszerű közfoglalkoztatás feltételeinek
megteremtése Ózd Városában és térségében, a jelentős számú munkanélküli foglalkoztatása,
továbbá, pályázati lehetőségek kihasználása.
2. Az alapító okirat 2./ pontja a következők szerint változik:
2. A társaság neve:
ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített neve: ÓZDSZOLG Nonprofit KFT
3. Az alapító okirat 5./ pontja a következők szerint változik:
5. A társaság tevékenységi köre:
Főtevékenység megjelölése :
Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység (közhasznú)
Egyéb tevékenységek megjelölése :
Erdészeti szolgáltatás (közhasznú)
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Bontás
Gépjárműjavítás, -karbantartás
Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális
társadalombiztosítás) igazgatása (közhasznú)
M.n.s. egyéb oktatás (közhasznú)
Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
Egyéb, nem évelő növény termesztés
Egyéb évelő növény termesztése
Növényi szaporítóanyag termesztése
Növénytermesztési szolgáltatás
Betakarítást követő szolgáltatás
Fakitermelés

szolgáltatás

(kivéve
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Édesvízi halászat
Édesvízihal-gazdálkodás
Húsfeldolgozás, -tartósítás
Baromfihús feldolgozása, tartósítása
Hús-, baromfihús-készítmény gyártása
Halfeldolgozás, -tartósítás
Burgonyafeldolgozás, -tartósítás
Gyümölcs-, zöldséglé gyártása
Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
Tejtermék gyártása
Cukorgyártás
Édesség gyártása
Tea, kávé feldolgozása
Fűszer, ételízesítő gyártása
Készétel gyártása
Homogenizált, diétás étel gyártása
M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
Haszonállat-eledel gyártása
Hobbiállat-eledel gyártása
Fűrészárugyártás
Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
Fémszerkezet gyártása
Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
Fémfelület-kezelés
Fémmegmunkálás
Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
Fémfeldolgozási termék javítása
Ipari gép, berendezés javítása
Ipari villamos gép, berendezés javítása
Egyéb közlekedési eszköz javítása
Egyéb ipari eszköz javítása
Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Használt eszköz bontása
Hulladék újrahasznosítása
Épületépítési projekt szervezése
Építési terület előkészítése
Talajmintavétel, próbafúrás
Villanyszerelés
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
Vakolás
Épületasztalos-szerkezet szerelése
Padló-, falburkolás
Festés, üvegezés
Egyéb befejező építés m.n.s.
Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
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Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
Hús-, húskészítmény nagykereskedelme
Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme
Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
Ingatlanügynöki tevékenység
Honvédelem (közhasznú)
Közbiztonság, közrend (közhasznú)
M.n.s. Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (közhasznú)
Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra
4. Az alapító okirat 5/a., 5/b., 5/c., 5/d., 5/e., 5/f. pontjai, a következők szerint változnak:
5/a. Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. által végzendő közhasznú feladatok:
a.) munkaerőpiacon, hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elősegítése – ide értve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások,
b.) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
c.) természetvédelem, állatvédelem,
d.) környezetvédelem,
e.) közrend- és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás,
f.) rehabilitációs foglalkoztatás,
g.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
5/b. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
5/c. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő
okiratában meghatározott tevékenységre fordítja.
5/d. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőt, megyei,
fővárosi, önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat.
5/e. – hatályon kívül helyezve
5/f. A Társaság az alapító okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának
legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza.
5. Az alapító okirat 6./ pontja az alábbiak szerint változik:
6. A Társaság vagyona:
A társaság törzstőkéje 57.000.000.-Ft, azaz Ötvenhétmillió forint, amely 51.400.000.-Ft, azaz
Ötvenegymillió-négyszázezer forint pénzbeli betétből és 5.600.000 Ft, azaz ötmillióhatszázezer forint nem pénzbeli betétből áll. A pénzbeli, és a nem pénzbeli betétet az alapító a
társaság rendelkezésére bocsátotta.
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A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az alapító részére csak a megszűnéskori saját
tőke összege adható ki, az ezt meghaladó vagyont a városüzemeltetési feladatot ellátó
önkormányzati alapítású szervezet részére kell átadni.
6. Az alapító okirat 7./ pontja a következők szerint változik:
7. Alapítói jogok:
A Társaság alapítójának, Ózd Város Önkormányzatának hatáskörébe tartozik azoknak a
szerződéseknek a jóváhagyása, melyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért
felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről.
Ezen túlmenően a társaság alapítója dönt mindazokban a kérdésekben, melyet a gazdasági
táraságokról szóló 2006. évi IV. törvény a korlátolt felelősségű társság taggyűlésének
(alapítójának) kizárólagos hatáskörébe utal.
Az alapító – mint legfelsőbb szerv – jogkörét a Képviselő-testület gyakorolja, amely ülésének
gyakoriságára, összehívásának rendjére, nyilvánosságára, határozatképességére, a
határozathozatal módjára a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. rendelkezései és
Ózd Város Önkormányzatának 7/2011. (III.31.) számú rendelete az irányadó.
7. Az alapító okirat 8./ pontja az alábbiak szerint változik:
8. A Társaság ügyvezetője:
2011. július 1. napjától, 2011. december 31. napjáig tartó, határozott időtartamra:
Kovács Gergely (Ózd, 1976. február 21. anyja neve: Gonosz Magdolna)
3600 Ózd, Bláthy Ottó utca 9. szám alatti lakos.
8. Az alapító okirat 9./ pontja a következők szerint változik:
9. Felügyelő Bizottság
A Társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.
A Felügyelő Bizottság tagjai:
h.) Bárdos Béláné (an.: Kedves Ágnes) 3600 Ózd, Centeri út 26. sz. alatti lakos.
i.) Dancsok Sándor (an.: Breznai Margit) 3600 Ózd, Baranyai út 54. sz. alatti lakos,
j.) Kovács Attila (an.: Dédesi Gizella) 3600 Ózd, Mekcsey István út 15. sz. alatti lakos,
A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízása 2015. május 31-ig szól.
A Felügyelő Bizottság hatásköre:
Ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető
tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást, vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
A Felügyelő Bizottság tagja a Társaság vezető szervének ülésén, tanácskozási joggal részt
vehet.
A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítót tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni
a közhasznú szervezetekről szóló, 1997. évi CLVI. tv. 11. §. (3) bekezdésében meghatározott
esetekben.
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A Felügyelő Bizottság működése:
A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és az Alapító hagyja jóvá.
A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, a határozatokról nyilvántartást
kell vezetni. A jegyzőkönyvet és a határozatokról készült nyilvántartást a Felügyelő Bizottság
Elnöke készíti el, illetőleg vezeti.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

az ülés helyét és idejét
jelenlévők nevét
az ülésen elhangzott hozzászólásokat, szóbeli előterjesztések lényegét
az ülésen hozott határozatok tartalmát
a határozatok ellen és mellett szavazók, illetőleg tartózkodó személyek név szerinti
megnevezését.
A Felügyelő Bizottság üléseiről készült jegyzőkönyvet meg kell küldeni az FB tagjainak, az
Alapító képviseletét ellátó polgármesternek, Társaság ügyvezetőjének és mindazoknak,
akikre nézve az FB-döntés jogosultságot vagy kötelezettséget állapít meg.

9. Az alapító okirat 10./ pontja, az alábbiak szerint változik:
10. Könyvvizsgáló:
A Társaság könyvvizsgálója:
2011. július 1. napjától 2015. május 31. napjáig tartó, határozott időtartamra a
SALDOCONTROLL Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság, (3600 Ózd, Szent István út 11. sz. alatti székhelyű, cjsz. 05-09-006000,
engedély sorszáma: 000847) – a könyvvizsgálói tevékenység végzésére kijelölt személy:
Szabó Gáborné sz. Nagy Erika (an.: Pagyoga Etelka, kamarai nyilvántartási száma: 001872)
3600 Ózd, Szent István út 11.sz. alatti lakos.

10. Az alapító okirat 12./ pontja a következők szerint változik:
12. Jogutódlás, a működés időtartama:
A Társaság általános jogutódja a 05-04-000020. cégjegyzékszámú,
ÓZDSZOLG
Vagyongazdálkodási, Városüzemeltetési és Szolgáltató Közhasznú Társaságnak, és a 05-09017985 cégjegyzékszámú ÓZDI Sportcentrum Sport és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaságnak.
A társaság 1996. szeptember 1. napjától működik közhasznú társaságként.
A társaság határozatlan időtartamra alakul.
11. Az alapító okirat 13./ pontja a következők szerint változik:
13. A Társaság vezető-tisztségviselőinek és felügyelő szervének összeférhetetlenségi
szabályai:
a. Nem lehet a Társaság ügyvezetője az a személy, aki a Közhasznú
szervezetekről szóló, 1997. évi CLVI. tv. 9. §. (1) bekezdésének hatálya alá
tartozik.
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b. Nem vehet részt az alapítói döntés meghozatalában az, aki a Közhasznú
szervezetekről szóló, 1997. évi CLVI. tv. 8. § (1) bekezdésének hatálya alá
tartozik.
c. Nem lehet a Felügyelő Bizottság Elnöke vagy tagja az a személy, aki a
Közhasznú szervezetekről szóló, 1997. évi CLVI. tv. 8. § (2) bekezdésének és a
9. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozik.
12. Az alapító okirat 14./ pontja a következők szerint változik:
14. A Társaság gazdálkodása:
A társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapító Okirat
5/a. pontjában meghatározott feladatok ellátására fordítja.
A társaság minden év május 31-ig készíti el éves beszámolóját, amelyet a Felügyelő Bizottság
véleményez, és az Alapító hagyja jóvá.
A társaság az éves beszámolóval egyidejűleg készíti el a közhasznúsági jelentését, amelyet az
éves beszámolóval együtt terjeszt az Alapító elé. A közhasznúsági jelentés az éves
beszámolóval azonos módon kerül jóváhagyásra.
13. Az alapító okirat 15./ pontja a következők szerint változik:
15. A közhasznú társasági befektetés szabályai:
A Társaság váltót és értékpapírt nem bocsát ki.
14. Az alapító okirat 16./ pontja a következők szerint változik:
16. Nyilvánosság:
A társaság a közhasznúsági jelentését az önkormányzati rendelet kihirdetésére vonatkozó
szabályokkal azonos módon hozza nyilvánosságra.
A jelentést a társaság székhelyén bárki megtekintheti, arról saját költségére másolatot
készíthet.
A Közhasznú szervezetekről szóló, 1997. évi CLVI. törvény 7. § (3) bekezdésében foglaltakról
a társaság belső szabályzata rendelkezik.
A taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az alapító a döntéshozatalt megelőzően köteles a
Felügyelő Bizottság, valamint az ügyvezető véleményének megismerése érdekében írásos
véleményüket beszerezni. Az alapítói határozat hiteles kiadmányát a társaság köteles írásban
megküldeni az érintettek részére.
15. Az alapító okirat 17./ pontja a következők szerint változik:
17. Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló, 1959.
évi IV. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései az irányadóak.
16. Az alapító okirat 18./ pontja – hatályon kívül helyezve
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A jelen módosítás az Alapító Okirat egyéb rendelkezéseit nem érinti.
Ózd, 2011. október 20. napján

Ózd Város Önkormányzata
képviseletében:

Fürjes Pál
polgármester

Szerkesztettem és ellenjegyzem azzal, hogy a jelen módosító okiratba foglalt változásokat,
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. október 20-i ülésén a
274/2011.(X.20.) KH határozatával fogadta el.
Ellenjegyzem Ózdon, 2011. október …... napján
Dr. Mustos Lajos
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2. melléklet a 274/2011.(X.20.) KH határozathoz

Az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (3600
Ózd, Zrínyi út 5.) alapító okirata, a 2006. évi IV. tv. alapján, az időközbeni
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
(2011. október 20-i módosítások dőlt betűvel szedve)
1. A társaság működtetésének célja:
A közhasznú társaságként történő működés célja a korszerű közfoglalkoztatás feltételeinek
megteremtése Ózd Városában és térségében, a jelentős számú munkanélküli foglalkoztatása,
továbbá, pályázati lehetőségek kihasználása.
2. A társaság neve:
ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített neve: ÓZDSZOLG Nonprofit KFT
3. A társaság székhelye és telephelyei:
A társaság székhelye:

3600 Ózd, Zrínyi út 5.

4. A közhasznú társaság alapítója:
Ózd Város Önkormányzata
Székhelye: 3600 Ózd, Városház tér 1.
Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt Ózd
11734121-15350088
Képviseli: Fürjes Pál polgármester
5. A társaság tevékenységi köre:
Főtevékenység megjelölése:
Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység (közhasznú)
Egyéb tevékenységek megjelölése:
Erdészeti szolgáltatás (közhasznú)
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Bontás
Gépjárműjavítás, -karbantartás
Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális
társadalombiztosítás) igazgatása (közhasznú)
M.n.s. egyéb oktatás (közhasznú)
Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése

szolgáltatás

(kivéve
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Egyéb, nem évelő növény termesztése
Egyéb évelő növény termesztése
Növényi szaporítóanyag termesztése
Növénytermesztési szolgáltatás
Betakarítást követő szolgáltatás
Fakitermelés
Édesvizi halászat
Édesvizihal-gazdálkodás
Húsfeldolgozás, -tartósítás
Baromfihús feldolgozása, tartósítása
Hús-, baromfihús-készítmény gyártása
Halfeldolgozás, -tartósítás
Burgonyafeldolgozás, -tartósítás
Gyümölcs-, zöldséglé gyártása
Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
Tejtermék gyártása
Cukorgyártás
Édesség gyártása
Tea, kávé feldolgozása
Fűszer, ételízesítő gyártása
Készétel gyártása
Homogenizált, diétás étel gyártása
M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
Haszonállat-eledel gyártása
Hobbiállat-eledel gyártása
Fűrészárugyártás
Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
Fémszerkezet gyártása
Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
Fémfelület-kezelés
Fémmegmunkálás
Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
Fémfeldolgozási termék javítása
Ipari gép, berendezés javítása
Ipari villamos gép, berendezés javítása
Egyéb közlekedési eszköz javítása
Egyéb ipari eszköz javítása
Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Használt eszköz bontása
Hulladék újrahasznosítása
Épületépítési projekt szervezése
Építési terület előkészítése
Talajmintavétel, próbafúrás
Villanyszerelés
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
Vakolás
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Épületasztalos-szerkezet szerelése
Padló-, falburkolás
Festés, üvegezés
Egyéb befejező építés m.n.s.
Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
Hús-, húskészítmény nagykereskedelme
Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme
Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
Ingatlanügynöki tevékenység
Honvédelem (közhasznú)
Közbiztonság, közrend (közhasznú)
M.n.s. Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (közhasznú)
Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra

5/a. Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. által végzendő közhasznú feladatok:
a.) munkaerőpiacon, hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elősegítése – ide értve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások,
b.) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
c.) természetvédelem, állatvédelem,
d.) környezetvédelem,
e.) közrend- és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás,
f.) rehabilitációs foglalkoztatás,
g.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
5/b. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
5/c. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő
okiratában meghatározott tevékenységre fordítja.
5/d. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőt, megyei,
fővárosi, önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat.

5/f. A Társaság az alapító okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának
legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza.
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6. A Társaság vagyona:
A társaság törzstőkéje 57.000.000.-Ft, azaz Ötvenhétmillió forint, amely 51.400.000.-Ft,
azaz Ötvenegymillió-négyszázezer forint pénzbeli betétből és 5.600.000 Ft, azaz ötmillióhatszázezer forint nem pénzbeli betétből áll. A pénzbeli, és a nem pénzbeli betétet az alapító a
társaság rendelkezésére bocsátotta.
A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az alapító részére csak a megszűnéskori saját
tőke összege adható ki, az ezt meghaladó vagyont a városüzemeltetési feladatot ellátó
önkormányzati alapítású szervezet részére kell átadni.
7. Alapítói jogok:
A Társaság alapítójának, Ózd Város Önkormányzatának hatáskörébe tartozik azoknak a
szerződéseknek a jóváhagyása, melyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért
felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről.
Ezen túlmenően a társaság alapítója dönt mindazokban a kérdésekben, melyet a gazdasági
táraságokról szóló 2006. évi IV. törvény a korlátolt felelősségű társság taggyűlésének
(alapítójának) kizárólagos hatáskörébe utal.
Az alapító – mint legfelsőbb szerv – jogkörét a Képviselő-testület gyakorolja, amely ülésének
gyakoriságára, összehívásának rendjére, nyilvánosságára, határozatképességére, a
határozathozatal módjára a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. rendelkezései és
Ózd Város Önkormányzatának 7/2011. (III.31.) számú rendelete az irányadó.
8. A Társaság ügyvezetője:
2011. július 1. napjától, 2011. december 31. napjáig tartó, határozott időtartamra:
Kovács Gergely (Ózd, 1976. február 21. anyja neve: Gonosz Magdolna)
3600 Ózd, Bláthy Ottó utca 9. szám alatti lakos.
9. Felügyelő Bizottság
A Társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.
A Felügyelő Bizottság tagjai:
a.) Bárdos Béláné (an.: Kedves Ágnes) 3600 Ózd, Centeri út 26. sz. alatti lakos.
b.) Dancsok Sándor (an.: Breznai Margit) 3600 Ózd, Baranyai út 54. sz. alatti lakos,
c.) Kovács Attila (an.: Dédesi Gizella) 3600 Ózd, Mekcsey István út 15. sz. alatti lakos,
A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízása 2015. május 31-ig szól.
A Felügyelő Bizottság hatásköre:
Ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető
tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást, vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
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A Felügyelő Bizottság tagja a Társaság vezető szervének ülésén, tanácskozási joggal részt
vehet.
A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítót tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni
a közhasznú szervezetekről szóló, 1997. évi CLVI. tv. 11. §. (3) bekezdésében meghatározott
esetekben.
A Felügyelő Bizottság működése:
A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és az Alapító hagyja jóvá.
A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, a határozatokról nyilvántartást
kell vezetni. A jegyzőkönyvet és a határozatokról készült nyilvántartást a Felügyelő Bizottság
Elnöke készíti el, illetőleg vezeti.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a.) az ülés helyét és idejét
b.) jelenlévők nevét
c.) az ülésen elhangzott hozzászólásokat, szóbeli előterjesztések lényegét
d.) az ülésen hozott határozatok tartalmát
e.) a határozatok ellen és mellett szavazók, illetőleg tartózkodó személyek név szerinti
megnevezését.
A Felügyelő Bizottság üléseiről készült jegyzőkönyvet meg kell küldeni az FB tagjainak, az
Alapító képviseletét ellátó polgármesternek, Társaság ügyvezetőjének és mindazoknak,
akikre nézve az FB-döntés jogosultságot vagy kötelezettséget állapít meg.
10. Könyvvizsgáló:
A Társaság könyvvizsgálója:
2011. július 1. napjától 2015. május 31. napjáig tartó, határozott időtartamra a
SALDOCONTROLL Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság, (3600 Ózd, Szent István út 11. sz. alatti székhelyű, cjsz. 05-09-006000,
engedély sorszáma: 000847) – a könyvvizsgálói tevékenység végzésére kijelölt személy:
Szabó Gáborné sz. Nagy Erika (an.: Pagyoga Etelka, kamarai nyilvántartási száma: 001872)
3600 Ózd, Szent István út 11.sz. alatti lakos.
11. A cégjegyzés módja, képviselet:
A társaság cégjegyzésére és képviseletére az ügyvezető önállóan, az általa felhatalmazott két
alkalmazott pedig együttesen jogosult.
A társaság kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá az
ügyvezető önállóan, a társaság felhatalmazott alkalmazottai együttesen írják alá a nevüket a
hiteles cégaláírási nyilatkozat szerint.
12. Jogutódlás, a működés időtartama:
A Társaság általános jogutódja a 05-04-000020. cégjegyzékszámú,
ÓZDSZOLG
Vagyongazdálkodási, Városüzemeltetési és Szolgáltató Közhasznú Társaságnak, és a 05-09017985 cégjegyzékszámú ÓZDI Sportcentrum Sport és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaságnak.
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A társaság 1996. szeptember 1. napjától működik közhasznú társaságként.
A társaság határozatlan időtartamra alakul.
13. A Társaság vezető-tisztségviselőinek és felügyelő szervének összeférhetetlenségi
szabályai:
a. Nem lehet a Társaság ügyvezetője az a személy, aki a Közhasznú
szervezetekről szóló, 1997. évi CLVI. tv. 9. §. (1) bekezdésének hatálya alá
tartozik.
b. Nem vehet részt az alapítói döntés meghozatalában az, aki a Közhasznú
szervezetekről szóló, 1997. évi CLVI. tv. 8. § (1) bekezdésének hatálya alá
tartozik.
c. Nem lehet a Felügyelő Bizottság Elnöke vagy tagja az a személy, aki a
Közhasznú szervezetekről szóló, 1997. évi CLVI. tv. 8. § (2) bekezdésének és
a 9. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozik.
14. A Társaság gazdálkodása:
A társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapító Okirat
5/a. pontjában meghatározott feladatok ellátására fordítja.
A társaság minden év május 31-ig készíti el éves beszámolóját, amelyet a Felügyelő
Bizottság véleményez és az Alapító hagyja jóvá.
A társaság az éves beszámolóval egyidejűleg készíti el a közhasznúsági jelentését, amelyet az
éves beszámolóval együtt terjeszt az Alapító elé. A közhasznúsági jelentés az éves
beszámolóval azonos módon kerül jóváhagyásra.
15. A közhasznú társasági befektetés szabályai:
A Társaság váltót és értékpapírt nem bocsát ki.
16. Nyilvánosság:
A társaság a közhasznúsági jelentését az önkormányzati rendelet kihirdetésére vonatkozó
szabályokkal azonos módon hozza nyilvánosságra.
A jelentést a társaság székhelyén bárki megtekintheti, arról saját költségére másolatot
készíthet.
A Közhasznú szervezetekről szóló, 1997. évi CLVI. törvény 7. § (3) bekezdésében
foglaltakról a társaság belső szabályzata rendelkezik.
A taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az alapító a döntéshozatalt megelőzően köteles a
Felügyelő Bizottság, valamint az ügyvezető véleményének megismerése érdekében írásos
véleményüket beszerezni. Az alapítói határozat hiteles kiadmányát a társaság köteles írásban
megküldeni az érintettek részére.
17. Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló, 1959.
évi IV. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései az irányadóak.
Ózd, 2011. október 20. napján
Ózd Város Önkormányzata
képviseletében:
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Fürjes Pál
polgármester

Szerkesztettem és ellenjegyzem azzal, hogy jelen egységes szerkezetbe foglalt
változásokat, Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. október 20-i
ülésének jegyzőkönyvébe foglalt, 274/2011.(X.20.) KH határozata alapján vezettem át és
foglaltam egységes szerkezetbe, az alapító okiratban.
Ellenjegyzem Ózdon, 2011. október …... napján
Dr. Mustos Lajos
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13/b.) napirend
Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadására
Vitális István elmondja, a javaslatot Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egybehangzóan
elfogadásra javasolja.
Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egybehangzóan elfogadásra javasolja.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal egybehangzóan, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
275/2011.(X.20.) KH határozata
az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva a fenti
tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1. A Képviselő-testület az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft új Szervezeti és Működési
Szabályzatát a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint 2011. november 1-jei
hatállyal jóváhagyja.

2. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.
14/KH/2011. (I.20.) határozatban elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát
2011. október 31. napjával hatályon kívül helyezi.

Felelős: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: 2011. november 1.
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1. melléklet a 275/2011.(X.20.) KH határozathoz

ÓZDSZOLG NONPROFIT KFT
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
Általános rész
A Társaság főbb adatai:
A Társaság cégneve:
Rövidített neve:
Székhelye:
A működés megkezdésnek időpontja:
Cégbírósági bejegyzés időpontja:
Adóigazgatási száma:
Statisztikai jelzőszáma:
A működés időtartama:
A Társaság alapítója:
A Társaság cégformája:
A Társaság jogállása:

ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
ÓZDSZOLG Nonprofit KFT
3600 Ózd, Zrínyi út 5.
1996. szeptember 1.
1996. október 22.
18422247-2-05
18422247-5221
határozatlan időre alakult
Ózd Város Önkormányzata
nonprofit korlátolt felelősségű társaság
a Társaság önálló jogi személyiséggel rendelkezik

A Társaság célja:
A közhasznú társaságként történő működés célja a korszerű közfoglalkoztatás feltételeinek
megteremtése Ózd városában és térségében, a jelentős számú munkanélküli foglalkoztatása,
továbbá pályázati lehetőségek kihasználása.
A Társaság tevékenységi köre:

Főtevékenység megjelölése TEÁOR ’08 szerint:
0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
Egyéb tevékenységek megjelölése TEÁOR ’08 szerint:
0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése
0129 Egyéb évelő növény termesztése
0130 Növényi szaporítóanyag termesztése
0161 Növénytermesztési szolgáltatás
0163 Betakarítást követő szolgáltatás
0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
0220 Fakitermelés
0240 Erdészeti szolgáltatás
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0312 Édesvízi halászat
0322 Édesvízihal-gazdálkodás
1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás
1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása
1013 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása
1020 Halfeldolgozás, -tartósítás
1031 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás
1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása
1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
1051 Tejtermék gyártása
1081 Cukorgyártás
1082 Édesség gyártása
1083 Tea, kávé feldolgozása
1084 Fűszer, ételízesítő gyártása
1085 Készétel gyártása
1086 Homogenizált, diétás étel gyártása
1089 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
1091 Haszonállat-eledel gyártása
1092 Hobbiállat-eledel gyártása
1610 Fűrészárugyártás
1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
2511 Fémszerkezet gyártása
2521 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
2561 Fémfelület-kezelés
2562 Fémmegmunkálás
2830 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
3311 Fémfeldolgozási termék javítása
3312 Ipari gép, berendezés javítása
3314 Ipari villamos gép, berendezés javítása
3317 Egyéb közlekedési eszköz javítása
3319 Egyéb ipari eszköz javítása
3320 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
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3831 Használt eszköz bontása
3832 Hulladék újrahasznosítása
4110 Épületépítési projekt szervezése
4311 Bontás
4312 Építési terület előkészítése
4313 Talajmintavétel, próbafúrás
4321 Villanyszerelés
4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
4331 Vakolás
4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333 Padló-, falburkolás
4334 Festés, üvegezés
4339 Egyéb befejező építés m.n.s.
4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4520 Gépjárműjavítás, -karbantartás
4531 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
4532 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
4631 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
4632 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme
4633 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme
4638 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
4671 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
4673 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
4674 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
6831 Ingatlanügynöki tevékenység
8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve:
társadalombiztosítás) igazgatása
8422 Honvédelem
8424 Közbiztonság, közrend
8559 M.n.s. egyéb oktatás
9499 M.n.s. Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
9810 Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra
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Képviselet, cégjegyzés:
A Társaság cégjegyzésére és képviseletére az ügyvezető önállóan, a Társaság felhatalmazott
alkalmazottai - pénzügyi asszisztens és a projekt vezető - pedig együttesen jogosultak.
A Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá az ügyvezető önállóan, a Társaság
felhatalmazott alkalmazottai együttesen írják alá a nevüket a hiteles cégaláírási nyilatkozat
szerint.

A Társaság szervezete és irányítási rendszere
Az Alapító:
A Társaságot Ózd város Önkormányzata alapította és egyszemélyes társaságként működik. A
taggyűlés joga az Alapítót illeti meg.
Az Alapítót a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján a Képviselőtestület, a Képviselő-testületet pedig a Polgármester képviseli.
A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata elsősorban a társaság alapvető, stratégiai
ügyeiben való döntés. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 Az Alapító Okirat módosítása,
 Döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,
 Döntés a Társaság átalakulásáról és megszűnéséről,
 A Felügyelő Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása,
díjazásuk megállapítása,
 Az éves beszámoló és mérleg elfogadása, döntés az adózott eredmény
felhasználásáról,
 Az ügyvezető kinevezése és visszahívása, díjazásának megállapítása,
 Mindazon ügyek, melyeket a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, más
jogszabály vagy a Társaság Alapító Okirata a hatáskörébe utal.

Felügyelő Bizottság:
A Felügyelő Bizottság 3 (három) tagból áll, tagjait az Alapító jelöli ki.
A Felügyelő Bizottság tagjai közül egyszerű szótöbbséggel elnököt választ.
A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és azt az Alapító hagyja jóvá.
A Felügyelő Bizottság:
 Ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását,
 A Társaság ügyvezetőjétől és vezetőitől bármikor kérhet jelentést, felvilágosítást,
 Betekinthet a Társaság könyveibe és irataiba,
 Javaslatot tesz a közhasznúsági jelentés, az éves mérleg és beszámoló elfogadására, az
adózott eredmény felhasználásra.
Könyvvizsgáló:
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A könyvvizsgálót az Alapító jelöli ki.
A könyvvizsgáló:
 Betekinthet a Társaság könyveibe,
 Felvilágosítást kérhet a Társaság ügyvezetőjétől, vezetőitől és dolgozóitól,
 Megvizsgálhatja a Társaság pénztárát, értékpapírjait, raktári állományát, szerződéseit,
bankszámláját,
 Jelen lehet a Felügyelő Bizottság ülésein,
 Köteles ellenőrizni a Társaság éves beszámolóját és mérlegét, valamint a
közhasznúsági jelentés gazdasági tartalmát.
Ügyvezető:
A Társaságnál egy ügyvezető van. Az ügyvezetőt az Alapító nevezi ki, legfeljebb 5 éves
időtartamra. Az ügyvezető egy személyben jogosult a Társaság képviseletére, cégjegyzési
jogosultsága önálló. Az ügyvezető a Társasággal megbízási jogviszonyban vagy
munkaviszonyban áll.
Fő feladata a Társaság hatékony, eredményes működéséhez szükséges feltételek kialakítása és
folyamatos biztosítása, a szervezetileg hozzá tartozó szervezeti egységek és munkatársak
tevékenységének irányítása, értékelése.
Feladata a Társaság munkaszervezetének operatív irányítása, mellyel kapcsolatban jogosult
dönteni minden olyan kérdésben, amely kérdésben az Alapító, vagy más testület nem
rendelkezik kizárólagos hatáskörrel.
Önállóan képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más
hatóságok előtt.
Az ügyvezető bármely ügyet, annak bármely szakaszában intézésre, döntésre saját
hatáskörébe vonhat.
Az ügyvezető főbb feladatai:
 Képviseli a Társaságot,
 Irányítja és felügyeli a Társaság munkáját, gazdálkodását, biztosítja a működéshez
szükséges pénzügyi forrásokat,
 Végrehajtja az Alapító döntéseit,
 Elkészíti a Társaság mérlegét, eredmény- és vagyonkimutatását, az éves
közhasznúsági jelentést, az üzleti tervet, és az Önkormányzattal megkötendő
megállapodást,
 Elkészíti a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a működéshez
szükséges belső szabályzatokat,
 Kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét, gyakorolja a munkáltatói jogokat,
illetve ezeket külön utasítás szerint részben átruházhatja,
 Irányítja a beszerzési és raktározási tevékenység ellátását,
 Irányítja, ellenőrzi a leltározások, selejtezések, vagyonfelmérések megszervezését,
 Ellenőrzi a Társaság gépkocsijainak, munkagépeinek irányítását, üzemanyag
ellátásának megszervezését,
 Gondoskodik a számviteli és bizonylati fegyelem betartásáról,
 Megszervezi és lebonyolítja az éves leltárt, irányítja és ellenőrzi a leltározások,
selejtezések vagyonfelmérések megszervezését,
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Előkészíti az Alapító, valamint a szakmai bizottságok és a Felügyelő Bizottság által
hozott döntéseket, határozatokat,
Biztosítja a Társaság érintett dolgozóinak részvételét – amennyiben ez szükséges – a
Felügyelő Bizottság és a szakmai bizottságok ülésein,
Rendszeresen kapcsolatot tart a Társaság üzleti partnereivel, az Önkormányzat
szakmai szervezeteivel,
Közvetlenül felügyeli a Társaság jogi és humánpolitikai tevékenységét,
A jóváhagyott keretek között dönt a létszám- és bérgazdálkodásról, a Társaság
érdekeltségi rendszerének kialakításáról és működtetéséről,
Kiadja az ügyvezetői utasításokat,
Kialakítja az ügyfélfogadási rendszert és biztosítja azok működését,
Köteles minden olyan intézkedést megtenni, illetve kezdeményezni, amely a Társaság
jogszerű és eredményes működéséhez szükséges,
Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a pénzügyi vezető, a pénzügyi asszisztens, a jogi
tanácsadó, a projekt vezető, pályázati manager, pályázati- és ügyfélszolgálati
asszisztens és a projekt asszisztens munkáját.

Az ügyvezető felelőssége: a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
rendelkezései szerint.
Felelős a Társaság eredményes gazdálkodásáért, az Alapító által meghatározott feladatok
elvárható szintű teljesítéséért.
Az ügyvezető helyettese:
Az ügyvezető helyettese a projekt vezető. Az ügyvezetőt tartós távolléte esetén a projekt
vezető helyettesíti. Az ügyvezető helyettesítése során – az önálló cégjegyzés kivételével – a
projekt vezetőt megilletik mindazon jogok, terhelik mindazon kötelezettségek, melyek az
ügyvezetőt is megilletnék, illetve terhelnék.
A Társaság szervezeti felépítése:
A Társaság szervezetének élén az ügyvezető áll, munkáját segíti a sajátos szakterületeken a
jogi tanácsadó, a projekt vezető, pályázati manager, a projekt asszisztens, a pénzügyi vezető, a
pénzügyi asszisztens, és a pályázati- és ügyfélszolgálati asszisztens.
A szervezeten belül az egyes szervezeti egységek megnevezése a következő:
1.. Ügyvezető
1.1. Jogi tanácsadó
1.2. Projekt vezető
1.3. Projekt asszisztens
1.4. Pályázati manager
1.5. Pénzügyi vezető
1.6. Pénzügyi asszisztens
1.7. Pályázati- és ügyfélszolgálati asszisztens
A hierarchiában való elrendezést a szervezeti ábra – jelen Szabályzat 1. számú melléklete mutatja.
1.1. Jogi tanácsadó feladatai:
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A jogi tanácsadó az ügyvezető közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el a „Képzés –
foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek” címmel meghirdetett pályázat keretében a következő
feladatokat:
 Szerződések jogszerűségének ellenőrzése,
 Szükséges jogi eljárások biztosítása.
1.2. Projekt vezető feladatai:
A projekt vezető az ügyvezető közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el a „Képzés –
foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek” címmel meghirdetett pályázat keretében a következő
feladatokat:
 Stábülések előkészítése, ügyrendjének meghatározása, levezetése,
 Feladatkörök meghatározása, teljesítése, ellenőrzése,
 Projektrésztvevőkkel való folyamatos kapcsolattartás, folyamatos informálás,
 A projekt menedzsment stáb munkájának irányítása és koordinálása,
 PEJ előkészítése, és továbbítása a Közreműködő Szervezet részére,
 Projekt dokumentumainak továbbítása (ESZA Nkft),
 Munkavállalók képzésének, alkalmazásának ellenőrzése,
 A munkavállalók elhelyezkedésének elősegítése, foglalkoztatási képzési lehetőségek
feltárása – elsősorban a térségben.
1.3. Projekt asszisztens feladatai:
A projekt asszisztens az ügyvezető közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el a
„Képzés – foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek” címmel meghirdetett pályázat keretében a
következő feladatokat:
 Pályázattal kapcsolatos adminisztratív teendők elvégzése,
 Projekt dokumentáció napi vezetése, rendszerezése,
 Levelezések, pályázati iratok iktatása,
 Jegyzőkönyv vezetése,
 Célcsoport alkalmazásával összefüggő munkaügyi, bér és TB feladatok ellátása,
 Ügyfélfogadás.
1.4. Pályázati manager feladatai:
A pályázati manager az ügyvezető közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el a
következő feladatokat:
Meghirdetésre kerülő pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése közösségi és nemzeti
szinten, ügyvezető tájékoztatása a pályázati lehetőségekről,
Pályázatok előkészítése során a dokumentációk elkészítése, igazolások beszerzése,
egyeztetések a partnerekkel,
Pályázatok előkészítése során együttműködés más szervezetekkel illetve a Munkáltató
munkavállalóival,
Pályázatok lebonyolításának összefogása, kapcsolattartás a partnerekkel illetve
kapcsolattartókkal, a határidők figyelemmel kísérése, betartása és betartatása, a
munkavállalókat érintő feladatok szervezése és koordinálása,
Munkáltató rövid- és hosszabb távú fejlesztési terveiben az eszközbeszerzések
előkészítése, árajánlatok kérése, közbeszerzési eljárások előkészítése, közreműködés
azok lebonyolításában,
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Szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztése mellett a munkakör ellátásához
szükséges jogszabályok, illetve pályázati feltételek megismerése, maradéktalan
betartása, betartatása,
Munkáltató tulajdona védelmével kapcsolatos előírások, munkarend, munka- és bizonylati
fegyelem, munka, és tűzvédelmi előírások betartása,
Jogszabályokkal, illetve pályázati feltételekkel ellentétes intézkedésekre az ügyvezető
figyelmének azonnali felhívása, a munkavégzés során tapasztalt hiányosságok
feltárása,
Üzleti titok megtartása,
Minden egyéb olyan feladat ellátása, amely szakképzettségének megfelel, és amellyel az
ügyvezető megbízza.
1.5. A pénzügyi vezető feladatai:
A pénzügyi asszisztens az ügyvezető közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el a
„Képzés – foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek” címmel meghirdetett pályázat keretében a
következő feladatokat:
 A pénzügyi elszámolásokkal összefüggő bizonylati rendszer kialakítása,
alkalmazásának folyamatos ellenőrzése,
 Az elkülönített könyvelés rendszerének kialakítása, elkülönített bankszámla kezelése,
 A projekttel összefüggésben keletkezett kifizetések jogosságának előzetes ellenőrzése,
a kifizetések határidőre történő biztosítása,
 a pénzügyi elszámolást alátámasztó dokumentumok formai, tartalmi ellenőrzése,
 A támogatással elszámolható költségek felhasználásának figyelése, a pénzügyi
ütemezésnek megfelelő felhasználás érdekében,
 A pénzügyi elszámolások, kifizetési kérelmek és a záró pénzügyi elszámolás
határidőre történő elkészítése.
1.6. A pénzügyi asszisztens feladatai:
A pénzügyi asszisztens az ügyvezető közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el a
„Képzés – foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek” címmel meghirdetett pályázat keretében a
következő feladatokat:
3. Szállítói számlák kezelése,
4. Szerződések adminisztrációjának a kezelése,
5. Banki tranzakciók koordinálása, nyomon követése, utalások elvégzése,
6. Bankszámlaforgalom naprakész dokumentálása, könyvelése,
7. Bér és személyi jellegű kifizetésekkel kapcsolatos bizonylatok kontírozása, rögzítése,
8. Analítikus nyilvántartások vezetése,
9. Pénzügyi elszámolásokhoz a kapcsolódó, előírt dokumentáció megfelelő formában
történő előkészítése.
1.7. A pályázati- és ügyfélszolgálati asszisztens feladatai:
A pályázati- és ügyfélszolgálati asszisztens az ügyvezető közvetlen irányítása és ellenőrzése
mellett látja el a következő feladatokat:
 Ügyfelekkel, Munkáltató munkavállalóival, Munkáltatóval kapcsolatban álló
szervezetekkel, azok képviselőivel történő kapcsolattartás: írásban, telefonon,
elektronikus úton, illetve Munkáltató székhelyén személyesen,
 Fentiek alapján tudomására jutott tények, információk írásban történő rögzítése; az
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ügyvezető és Munkáltató megfelelő munkavállalójának tájékoztatása,
Munkáltató közreműködésével zajló pályázatokban a határidők figyelemmel kísérése,
betartása és betartatása, a munkavállalókat érintő feladatok szervezése és
koordinálása;
Meghirdetésre kerülő pályázatok figyelemmel kísérése közösségi és nemzeti szinten,
ügyvezető tájékoztatása a pályázati lehetőségekről,
Minden egyéb olyan feladat ellátása, amely szakképzettségének megfelel, és amellyel
az ügyvezető megbízza.

A Társaság működése
A Társaság az ügyvezető irányításával, az előzőekben meghatározott szervezeti felépítésben
látja el feladatát.
A Társaság munkaviszony vagy megbízásos jogviszony keretében foglalkoztatja az
alkalmazottakat. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény, a megbízásos jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
rendelkezései az irányadók.
A vezető beosztású munkavállalókra vonatkozó rendelkezések:
Vezető beosztású munkavállalónak minősül az ügyvezető, valamint az ügyvezető helyettese.
A vezető beosztású munkatársak általános feladatai:

















A jogszabályi előírások, vezetői utasítások pontos, haladéktalan és érthető közlése a
beosztottakkal, az utasítások betartásának ellenőrzése,
Az Alapító, a Felügyelő Bizottság, a szakmai bizottságok határozatainak, döntéseinek
késedelem nélküli végrehajtása,
A munkafegyelmi előírások betartása és betartatása,
A hozzá beosztott munkatársak munkájának irányítása, ellenőrzése,
A további munkavállalókkal való együttműködés biztosítása,
A munkafeltételek biztosítása a beosztott munkatársak részére,
A felettes szükség szerinti tájékoztatása az általa vezetett szervezet munkájáról, a
hibák, hiányosságok feltárása, javaslattétel a jobb munkaszervezési megoldásokra,
A beosztott munkatársak szakmai fejlődésének elősegítése,
A munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása,
A képviseleti, aláírási, utalványozási és ellenőrzési jogkör megfelelő gyakorlása,
A munkavégzés során kiállított bizonylatok alaki, tartalmi és számszaki helyességének
biztosítása,
Gondoskodás a szabályszerű irattározásról, a leltározási és selejtezési feladatok
megfelelő ellátásáról,
A szigorú számadású nyomtatványok kezelési és őrzési rendjének biztosítása,
A cégbélyegző megfelelő használata és megőrzése,
A belső és külső ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése,
A feladatkörébe tartozó utasítás-tervezetek véleményezése, a kiadott utasítások
végrehajtása.

A vezető beosztású munkatársak felelőssége:
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A Társaság vezető beosztású munkatársai felelősek az általuk vezetett és felügyelt
munkavállalók által végzett feladatok végrehajtásáért, a megtett intézkedésekért.
Felelősek az általuk vezetett munkavállalók nyilvántartásainak, adatszolgáltatásainak
helyességéért.
Kötelesek biztosítani a törvényesség betartását, felelősek mindazokért az intézkedésekért,
amelyeket megtettek, illetve amelyeket meg kellett volna tenniük.
Az anyagi felelősség mértékét a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény,
valamint a Társaság belső szabályzatai határozzák meg.
A vezetők felelősségét nem csökkenti a beosztott munkatársak munkaköri leírásban
meghatározott személyes felelőssége.
A beosztott munkavállalókra vonatkozó rendelkezések:
Beosztott munkavállalónak minősül valamennyi, vezető beosztású munkavállalónak nem
minősülő munkavállaló.
A Társaság valamennyi munkatársának feladatai:

















A jogszabályokban, belső szabályzatokban és utasításokban előírt feladatok legjobb
tudás szerinti végrehajtása,
A munkaterületre vonatkozó jogszabályi és belső szabályzatokban foglalt előírások
betartása,
A munkakörrel, illetve beosztással járó ellenőrzési feladtok végrehajtása,
A Társaság tulajdonának megóvása, intézkedés megtétele, vagy a vezető figyelmének
felhívása baleset vagy anyagi kár megelőzése érdekében,
A munkahelyen az előírt időben munkaképes állapotban megjelenni, munkát végezni
(munkaidőben sem a munkahelyen, sem azon kívül alkoholt vagy egyéb bódító hatású
szert fogyasztani tilos),
A munkaidő hatékony munkával történő kitöltése,
A munkahelyi vezető, illetve a munkáltató által kiadott utasítások végrehajtása legjobb
tudás szerint, a feladatok határidőben történő teljesítése,
Az utasítás teljesítéséről, vagy a teljesítés akadályáról az utasítást adót haladéktalanul
értesíteni kell,
Minden munkavállaló köteles előzetesen és írásban bejelentetni a munkahelyi
vezetőnek a más helyen történő foglalkoztatását, vagy vállalkozási tevékenységét,
A Társasággal, a Társaság működésével kapcsolatban minden tudomására jutó
információ üzleti titok, azokat más személyek tudomására nem szabad hozni,
Más szervek, személyek előtt a Társaság képviseletében csak olyan kérdésekben
foglalhat állást, amelyekre előzőleg felhatalmazták,
A tömegkommunikáció munkatársai megkeresésére csak olyan kérdésekben szabad
nyilatkozni, amelyekre nézve munkakörében hiteles információval bír.
Bizonytalanság, vagy a Társaság hivatalos álláspontjának nem ismerése esetén kérni
kell a felettes véleményét, utasítását,
köteles részt venni a munkakör ellátáshoz szükséges szakmai oktatásokon,
továbbképzéseken,
a
rendelkezésre
bocsátott
munkafelszereléseket,
gépeket,
eszközöket
rendeltetésszerűen, a Társaság érdekében kell használni, gondosan meg kell őrizni.

A Társaság beosztott munkatársainak felelőssége:
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A beosztott munkavállalók felelősek:
 A Társaság tulajdonának megóvásáért,
 A kiadott munkák pontos és maradéktalan elvégzéséért,
 A Társaság ügyfeleivel és munkatársaikkal udvarias, előzékeny és figyelmes
magatartás tanúsításáért.

A Társaság szabályozási rendszere
A Társaság egészére vonatkozóan utasítást csak az ügyvezető adhat ki.
A Társaság egészére vonatkozó együttműködés összhangjáért az ügyvezető felelős, eszközei:

SZMSZ és a belső szabályozások,

Ügyvezetői utasítások,

Vezetői megbeszélések,

Feljegyzések, írásos utasítások, koordinációk.
Alapelv, hogy közösen végzett feladatoknál az egész és a részfeladatoknak is legyen konkrét
felelőse.
Szabályzatok kiadásának rendje:
A Társaság működési rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. További
alkalmazott szabályzatok:
 Számviteli politika,
 Önköltségszámítási-,
 Pénzkezelési-,
 Utalványozási-,
 Leltározási-,
 Selejtezési-,
 Iratkezelési-,
 Munkavédelmi-,
 Tűzvédelmi-,
 Közbeszerzési-,
 Gépjármű üzemeltetési-,
 Szoftver szabályzat.
A szabályzatok nyilvántartását és kezelését a jogi tanácsadó végzi.
Ügyvezetői utasítások:
Az utasítások évenként növekvő sorszámmal kerülnek kiadásra.
Nyilvántartásukat a pályázati- és ügyfélszolgálati asszisztens végzi.
Végrehajtásukért a Társaság minden munkatársa felelős.
Munkaköri leírások:
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A munkaköri leírásokat a szervezeti egység vezetője készíti el és a munkáltatói jogok
gyakorlója adja ki a munkavállaló részére a munkaviszony megkezdésével egyidejűleg, de
legkésőbb a munkaszerződés aláírását követő 30 napon belül.
A munkaköri leírás átvételét a dátum feltüntetésével egy példányban a munkavállalóval
igazoltatni kell.
A munkaköri leírásnak tartalmaznia kell a munkavállaló feladatkörét, jogkörét és a
munkavégzéssel kapcsolatos felelősségét.
Titokvédelem:
A Társaság működése során a levéltitok és az üzleti titok védelme alapvető.
A levéltitkot – a zárt kimenő és bejövő küldeményeket értve ez alatt – megsérti az, aki
illetéktelenül felbontja, megszerzi, vagy illetéktelen személynek átadja azokat.
Üzleti titok a Társaság működésével, gazdálkodásával összefüggő minden olyan adat, tény,
információ, amelynek titokban maradásához a Társaságnak érdeke fűződik, illetve, amelynek
nyilvánosságra, vagy illetéktelen személyek tudomására kerülése a Társaság működésében
zavart okozna.
A Társaság minden munkavállalója köteles a tudomására jutott üzleti titkot megőrizni.
A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatokra.
Kapcsolattartás a sajtóval:
A tájékoztatás joga az ügyvezetőt, illetve az általa megbízott munkatársakat illeti.
Nem adható nyilatkozat folyamatban lévő munkajogi vagy polgári jogi eljárásról.
A tájékoztatás során be kell tartani a titokvédelmi előírásokat, valamint a nyilatkozó a
nyilatkozattal nem okozhat kárt a Társaság működésében, nem ronthatja a Társaság jó hírét.
A nyilatkozatot tevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát és az anyag
adásba kerülésének időpontját a közlés előtt megismerje.
A nyilatkozatot tevő köteles felettesét tájékoztatni a riport elkészültéről.

Záró rendelkezések
A Szervezeti- és működési szabályzat hatálya:
Jelen Szervezeti- és működési szabályzat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
jóváhagyásával 2011. november 1-jén lép hatályba és visszavonásig érvényes, rendelkezései
alkalmazandók valamennyi, a Társasággal munkaviszonyban álló alkalmazottra.
A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata megtalálható a titkárságon és a szervezeti
egységek vezetőinél, a munkatársak ahhoz korlátozás nélkül hozzáférhetnek.
A szabályzat rendelkezéseinek betartása valamennyi munkatárs alapvető kötelessége.
Ózd, 2011. október 20.

Kovács Gergely
ügyvezető
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ÓZDSZOLG Nonprofit Kft szervezeti felépítése
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A 14/a) és 14/b) napirend zárt ülés keretein belül került megtárgyalásra, melynek anyagát
külön jegyzőkönyv tartalmazza.
15.) napirend
Javaslat intézményfenntartó társulási megállapodások módosítására
Obbágy Csaba, mint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke közli, hogy egy
májusban elfogadott képviselő-testületi döntés módosításáról van szó, mely az Alkotmány
úti összevont Óvodát és az Árpád ÁMK-t érinti. A Megyei Kormányhivatal kérésére kell
megtenni a kiegészítést. Az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az
előterjesztésben két helyen módosítást javasol, konkrétan a … Ha a felszólítást követő
fizetési határidő eredménytelenül telt el, úgy a társult önkormányzatok fizetési
meghagyás kibocsátását kezdeményezik. A közjegyző által kibocsátott fizetési
meghagyás „hatályba lépését” helyett „jogerőre emelkedését” követően ismételt
felszólítást küldenek az önkormányzatok az adós felé azzal a megjegyzéssel, hogy
amennyiben tartozását 15 napon belül nem rendezi, vagy arra részletfizetési
megállapodást nem köt, úgy ”fizetési meghagyás a számlavezető pénzintézetéhez
benyújtása kerül” helyett „végrehajtás elrendelését kezdeményezik”… Ezzel a
módosítással együtt Bizottsága egybehangzóan elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Vitális István elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a módosítással együtt
egybehangzóan elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Tóth Pál ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság már a módosítással tárgyalta az
előterjesztést, és egybehangzóan elfogadásra javasolja.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal egybehangzóan, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
278/2011. (X. 20.) KH határozata
intézményfenntartó társulási megállapodások módosítására

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és fenti tárgyban az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a 150/KH/2011. (V. 30.) határozat 7. pontjában jóváhagyott, az
Alkotmány Úti Összevont Óvoda intézményfenntartó társulásban történő működtetésére
vonatkozó, Ózd-Bükkmogyorósd-Csernely-Domaháza Óvodai Intézményfenntartó
Társulás elnevezésű megállapodás módosító okiratát, valamint a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást jelen határozat 1., illetve 1/a.
mellékletei szerint elfogadja.
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A dokumentumok aláírására a polgármestert hatalmazza fel.
Felelős.
Határidő:

Polgármester
2011. október 20.

2. A Képviselő-testület a 152/KH/2011. (V. 30.) határozat 1. pontjában jóváhagyott – az
Árpád Vezér Általános Művelődési Központ intézményfenntartó társulásban történő
működtetésére vonatkozó, Ózd-Bükkmogyorósd-Csernely-Domaháza Intézményfenntartó
Társulás elnevezésű megállapodás módosító okiratát, valamint a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást jelen határozat 2., illetve 2/a.
mellékletek szerint elfogadja.
A dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel.
Felelős:
Határidő.

Polgármester
2011. október 20.
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1. melléklet a 278/2011. (X. 20.) KH határozathoz
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 II. 5. pontja az alábbi 5.6. ponttal egészül ki:
„ 5.6. Abban az esetben, ha a társult önkormányzatok az intézményfenntartó
társulás időtartama alatt bármilyen, az intézményfenntartó társulással összefüggő
fizetési kötelezettségüknek határidőben nem tesznek eleget, a társult
önkormányzatok az alábbiak szerint járnak el:
a)

A tartozás lejártát követő 15 nap után a társult önkormányzatok fizetési
felszólítást küldenek a hátralékkal rendelkező önkormányzat felé 15
napos fizetési határidő megszabásával.

„b)

Abban az esetben, ha a felszólítást követő fizetési határidő
eredménytelenül telt el, úgy a társult önkormányzatok fizetési
meghagyás kibocsátását kezdeményezik. A közjegyző által kibocsátott
fizetési meghagyás jogerőre emelkedését követően ismételt felszólítást
küldenek az önkormányzatok az adós felé azzal a megjegyzéssel, hogy
amennyiben tartozását 15 napon belül nem rendezi, vagy arra
részletfizetési megállapodást nem köt, úgy a végrehajtás elrendelését
kezdeményezik.”

2. A társulási megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban
változatlanul fennmaradnak.
Jelen okirattal elfogadott
módosítások – az együttműködő felek képviselőtestületeinek döntése alapján - az utolsóként jóváhagyó önkormányzat képviselőtestületének határozatával lép hatályba.

Ózd, 2011. ………………………….

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

Bükkmogyorósd, 2011. ……………………..

…………………………………………
Bükkmogyorósd Község Önkormányzata
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Képviseletében
Fürjes Pál polgármester

Csernely, 2011. ………………………….

………………………………………..
Csernely Község Önkormányzata
Képviseletében
Vincze Tamás polgármester

képviseletében
Pataki Csaba polgármester

Domaháza, 2011. ……………………..

…………………………………………
Domaháza Község Önkormányzata
képviseletében
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1/a. melléklet a 278/2011. (X. 20.) KH határozathoz
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 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:

103

a. Alkotmány Úti Óvoda
b. Mogyorósvölgyi Tagóvoda
c. Csernelyi Tagóvoda
d. Domaházi Tagóvoda

3600 Ózd, Alkotmány út 2.
3600 Ózd, Mogyorósvölgy 2/A.
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 alapítói-fenntartói 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
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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
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.
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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.
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
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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.
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
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változtatásoknak megfelelően módosítják, a társult önkormányzatok intézményi
struktúrájában és a központi költségvetési hozzájárulások szabályozásában beállott
módosításokat követően.
5.6. Abban az esetben, ha a társult önkormányzatok az intézményfenntartó
társulás időtartama alatt bármilyen, az intézményfenntartó társulással
összefüggő fizetési kötelezettségüknek határidőben nem tesznek eleget, a társult
önkormányzatok az alábbiak szerint járnak el:
a)

A tartozás lejártát követő 15 nap után a társult önkormányzatok fizetési
felszólítást küldenek a hátralékkal rendelkező önkormányzat felé 15
napos fizetési határidő megszabásával.

b) Abban az esetben, ha a felszólítást követő fizetési határidő eredménytelenül
telt el, úgy a társult önkormányzatok fizetési meghagyás kibocsátását
kezdeményezik. A közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyás
jogerőre emelkedését követően ismételt felszólítást küldenek az
önkormányzatok az adós felé azzal a megjegyzéssel, hogy amennyiben
tartozását 15 napon belül nem rendezi, vagy arra részletfizetési
megállapodást nem köt, úgy a végrehajtás elrendelését kezdeményezik.
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:
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 tanügy-igazgatási, költségvetési szempontok alapján – a felmondás
évének legkésőbb június 30. napjáig, minősített többséggel kell elfogadnia és a
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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
szempontból ellenőrzik a Társulás működését.

célszerűségi

és

gazdasági

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, hogy Intézmény fenntartói (gazdálkodási)
ellenőrzését biztosítják.
VI. Vegyes és záró rendelkezések
1. Jelen egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást - az együttműködő felek
képviselő-testületeinek döntése alapján - az utolsóként jóváhagyó önkormányzat
képviselő-testületének határozatával 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. ………………………….

………………………………………..
Csernely Község Önkormányzata
Képviseletében
Vincze Tamás polgármester

…………………………………………
Bükkmogyorósd Község Önkormányzata
képviseletében
Pataki Csaba polgármester
Domaháza, 2011. ……………………..

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

Záradék:
A Társulási Megállapodást Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 278/2011.
(X. 20.) KH számú határozatával, Bükkmogyorósd Község Önkormányzatának
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Képviselő-testülete …………../2011. (……..) számú határozatával, Csernely Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete …………../2011. (……..) számú határozatával,
Domaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …………../2011. (……..)
számú határozatával jóváhagyta.
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2. melléklet a 278/2011. (X. 20.) KH határozathoz
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 II. 2.2. d.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„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 tagintézmény vezetője (iskola) vonatkozásában a
munkáltató jogokat gyakorló székhely intézmény igazgatója, Domaháza Község
Polgármesterének egyetértését követően gyakorolja.”

2. A társulási megállapodás II. 5. pontja az alábbi 5.7. ponttal egészül ki:
„ 5.7. Abban az esetben, ha a társult önkormányzatok az intézményfenntartó
társulás időtartama alatt bármilyen, az intézményfenntartó társulással
összefüggő fizetési kötelezettségüknek határidőben nem tesznek eleget, a társult
önkormányzatok az alábbiak szerint járnak el:
a)

A tartozás lejártát követő 15 nap után a társult önkormányzatok fizetési
felszólítást küldenek a hátralékkal rendelkező önkormányzat felé 15
napos fizetési határidő megszabásával.

„b)

Abban az esetben, ha a felszólítást követő fizetési határidő
eredménytelenül telt el, úgy a társult önkormányzatok fizetési
meghagyás kibocsátását kezdeményezik. A közjegyző által kibocsátott
fizetési meghagyás jogerőre emelkedését követően ismételt felszólítást
küldenek az önkormányzatok az adós felé azzal a megjegyzéssel, hogy
amennyiben tartozását 15 napon belül nem rendezi, vagy arra
részletfizetési megállapodást nem köt, úgy a végrehajtás elrendelését
kezdeményezik.”

3. A társulási megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban
változatlanul fennmaradnak.
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Jelen okirattal elfogadott
módosítások – az együttműködő felek képviselőtestületeinek döntése alapján - az utolsóként jóváhagyó önkormányzat képviselőtestületének határozatával lép hatályba.

Ózd, 2011. ………………………….

Bükkmogyorósd, 2011. ……………………..

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

Csernely, 2011. ………………………….

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

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

Domaháza, 2011. ……………………..

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

Záradék:
A Társulási Megállapodást Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 278/2011.
(X. 20.) KH számú határozatával, Bükkmogyorósd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete …………../2011. (……..) számú határozatával, Csernely Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete …………../2011. (……..) számú határozatával,
Domaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …………../2011. (……..)
számú határozatával jóváhagyta.
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2/a. melléklet a 278/2011. (X. 20.) KH határozathoz
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 Intézmény-fenntartó 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
tagintézményben)

évfolyamon (1-4 évfolyamon

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 alapítói-fenntartói 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
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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 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 tagintézmény vezetője (iskola) 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
pályázati
eljárás lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatok.

nyilvános

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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5.7. Abban az esetben, ha a társult önkormányzatok az intézményfenntartó
társulás időtartama alatt bármilyen, az intézményfenntartó társulással
összefüggő fizetési kötelezettségüknek határidőben nem tesznek eleget, a társult
önkormányzatok az alábbiak szerint járnak el:
a)

A tartozás lejártát követő 15 nap után a társult önkormányzatok fizetési
felszólítást küldenek a hátralékkal rendelkező önkormányzat felé 15
napos fizetési határidő megszabásával.

b) Abban az esetben, ha a felszólítást követő fizetési határidő eredménytelenül
telt el, úgy a társult önkormányzatok fizetési meghagyás kibocsátását
kezdeményezik. A közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyás
jogerőre emelkedését követően ismételt felszólítást küldenek az
önkormányzatok az adós felé azzal a megjegyzéssel, hogy amennyiben
tartozását 15 napon belül nem rendezi, vagy arra részletfizetési
megállapodást nem köt, úgy a végrehajtás elrendelését kezdeményezik.
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 tanügy-igazgatási, 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
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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
képviselő-testületeknek 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.
VI. Vegyes és záró rendelkezések:
1. Jelen egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást - az együttműködő felek
képviselő-testületeinek döntése alapján - az utolsóként jóváhagyó önkormányzat
képviselő-testületének határozatával 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

……………………………………………
Csernely Község Önkormányzata
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képviseletében
Pataki Csaba polgármester

képviseletében
Vincze Tamás polgármester

Záradék:
A Társulási Megállapodást Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 278/2011.
(X. 20.) KH számú határozatával, Domaháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete …………../2011. (……..) számú határozatával, Bükkmogyorósd Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete …………../2011. (……..) számú határozatával,
Csernely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …………../2011. (……..)
számú határozatával jóváhagyta.

16.) napirend
Javaslat alapító okiratok módosítására
Obbágy Csaba hangsúlyozza, jogszabályváltozásokból adódó technikai jellegű
módosítások kerültek az alapító okiratokba. Minden intézménynél megváltozott a sajátos
nevelési igényű gyermekek definíciója, és bekerült a közfoglalkoztatási munkaprogram
szakfeladata. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egybehangzóan támogatta és a
Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az anyagot.
Tóth Pál közli, hogy az Ügyrendi Bizottság szintén tárgyalta az előterjesztést, és
egybehangzóan elfogadásra javasolja.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal egybehangzóan, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
279/2011. (X. 20.) KH határozata
Alapító Okiratok módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület az Alkotmány Úti Összevont Óvoda Alapító Okiratának
módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen határozat 1.,
illetve 1/a. mellékletei szerint jóváhagyja.
A dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
2011. október 27.
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2. A Képviselő-testület a Béke Telepi Óvodák Alapító Okiratának módosítását,
valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen határozat 2., illetve 2/a.
mellékletei szerint jóváhagyja.
A dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
2011. október 27.

3. A Képviselő-testület a Városközponti Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának
módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen határozat 3.,
illetve 3/a. mellékletei szerint jóváhagyja.
A dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
2011. október 27.

4. A Képviselő-testület az Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda Alapító
Okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen
határozat 4., illetve 4/a. mellékletei szerint jóváhagyja.
A dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
2011. október 27.

5. A Képviselő-testület az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ Alapító
Okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen
határozat 5., illetve 5/a. mellékletei szerint jóváhagyja.
A dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
2011. október 27.

6. A Képviselő-testület a Bolyky Tamás Általános Iskola Alapító Okiratának
módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen határozat 6.,
illetve 6/a. mellékletei szerint jóváhagyja.
A dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
2011. október 27.

7. A Képviselő-testület a Csépány-Somsály Általános Művelődési Központ Alapító
Okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen
határozat 7., illetve 7/a. mellékletei szerint jóváhagyja.
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A dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
2011. október 27.

8. A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának
módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen határozat 8.,
illetve 8/a. mellékletei szerint jóváhagyja.
A dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
2011. október 27.

9. A Képviselő-testület a Sajóvárkonyi Általános Művelődési Központ Alapító
Okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen
határozat 9., illetve 9/a. mellékletei szerint jóváhagyja.
A dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
2011. október 27.

10. A Képviselő-testület az Újváros Téri Általános Iskola Alapító Okiratának
módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen határozat 10.,
illetve 10/a. mellékletei szerint jóváhagyja.
A dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
2011. október 27.

11. A Képviselő-testület a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának
módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen határozat 11.,
illetve 11/a. mellékletei szerint jóváhagyja.
A dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
2011. október 27.

12. A Képviselő-testület a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Alapító
Okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen
határozat 12., illetve 12/a. mellékletei szerint jóváhagyja.
A dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel.
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Felelős:
Határidő:

Polgármester
2011. október 27.

13. A Képviselő-testület az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Alapító
Okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen
határozat 13., illetve 13/a. mellékletei szerint jóváhagyja.
A dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
2011. október 27.

14. A Képviselő-testület az Ózdi Művelődési Intézmények Alapító Okiratának
módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen határozat 14.,
illetve 14/a. mellékletei szerint jóváhagyja.
A dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
2011. október 27.
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1. melléklet a 279/2011. (X. 20.) KH határozathoz

AZ ALKOTMÁNY ÚTI ÖSSZEVONT ÓVODA
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
279/2011. (X. 20.) KH
határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4)
bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdés, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése, az
államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a 2010.
évi CLIII. törvény 16. § (15) bekezdése alapján az Alkotmány Úti Összevont Óvoda
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3. Létrehozásáról rendelkező határozat:

94/KH/1996. (VIII. 28.)”

2. Az alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„5. (Szakmai) alaptevékenységek 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

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851012
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátása

851013

Óvodai intézményi étkeztetés

562912

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végezett alaptevékenységek szakfeladat rendszere:
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856099
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882129
Éttermi, mozgó vendéglátás
561000
Munkahelyi étkeztetés
562917
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890441
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890442
Egyéb közfoglalkoztatás
890443
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Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.”

3. Az alapító Okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:
„16. Telephelyei:
Alkotmány Úti Óvoda
Mogyorósvölgyi Tagóvoda tagintézmény
Csernelyi Tagóvoda
tagintézmény
Domaházi Tagóvoda
tagintézmény

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

4. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul
fennmaradnak.

Ózd, 2011. október 20.
Fürjes Pál
polgármester

Záradék:
Az Alkotmány Úti Összevont Óvoda Alapító Okiratát Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 279/2011. (X. 20.) KH határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján
lép hatályba.
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1/a. melléklet a 279/2011. (X. 20.) KH határozathoz

AZ ALKOTMÁNY ÚTI ÖSSZEVONT ÓVODA
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
279/2011. (X. 20.) KH
határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4)
bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdés, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése, az
államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a 2010.
évi CLIII. törvény 16. § (15) bekezdése 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 határozat:

94/KH/1996. (VIII. 28.)

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Óvodai nevelés
Szakágazati besorolása:

851020

5. (Szakmai) alaptevékenységek 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

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851012
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)

Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátása
Óvodai intézményi étkeztetés

851013
562912

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végezett alaptevékenységek szakfeladat rendszere:
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856099
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Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Éttermi, mozgó vendéglátás
Munkahelyi étkeztetés
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás

882129
561000
562917
890441
890442
890443

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

6. Működési köre:

Óvodai nevelés
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
Bükkmogyorósd 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
Munka Törvénykönyve 1992. évi XII. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
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11. Jogi személyiségű szervezeti egysége:

nincs

12. Alapító neve és címe:

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

12/A. Fenntartó(k) 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 tagintézmény
Csernelyi Tagóvoda
tagintézmény
Domaházi Tagóvoda
tagintézmény

3600 Ózd, Alkotmány út 2. (székhely)
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.).
6627 hrsz. alatt nyilvántartott 2403 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található óvoda épülettel
és játszó udvarral (3600 Ózd, Mogyorósvölgy 2/A.).
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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. október 20.
Fürjes Pál
polgármester
Záradék:
Az Alkotmány Úti Összevont Óvoda Alapító Okiratát Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 279/2011. (X. 20.) KH határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép
hatályba.
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Függelék
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 és Bükkmogyorósd község teljes közterülete
Domaházi Tagóvoda:
Domaháza község teljes közterülete

130

2. melléklet a 279/2011. (X. 20.) KH határozathoz

A BÉKE TELEPI ÓVODÁK
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
279/2011. (X. 20.) KH
határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4)
bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdés, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése, az
államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a 2010.
évi CLIII. törvény 16. § (15) bekezdése alapján a Béke Telepi Óvodák Alapító Okiratát
az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3. Létrehozásáról rendelkező határozat:

94/KH/1996. (VIII. 28.)”

2. Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: óvodai nevelés
Szakágazati besorolás:

851020”

3. Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere:
Óvodai nevelés, ellátás

851011

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851012
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás

851013

Óvodai intézményi étkeztetés

562912

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat
rendszere:
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Éttermi, mozgó vendéglátás
Munkahelyi étkeztetés
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás

856099
882129
561000
562917
890441
890442
890443
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Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
4. Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
„6. Működési köre:

Óvodai nevelés
Ózd város
Kissikátor község
Jelen Alapító Okirat függelékében
meghatározott területen”

5. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:
„8. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait az
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el.”

6. Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:
Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3600 Ózd, Városház tér 1.”

„12. Alapító neve és címe:

7. Az Alapító Okirat az alábbi 12/A. ponttal egészül ki:
„12/A. Fenntartó(k) neve és címe:

Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3600 Ózd, Városház tér 1.
Kissikátor Község Önkormányzata
3627 Kissikátor, Szabadság út 4. „

8. Az Alapító Okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:
„16. Telephelyei:
1. Újváros Téri Óvoda
2. Árpád Vezér Úti Tagóvoda tagintézmény

3600 Ózd Újváros tér 2. (székhely)
3600 Ózd, Árpád vezér út 33.”

9. Az Alapító Okirat 21. pontja az alábbiak szerint módosul:
„21. Csoportok száma:
Újváros Téri Óvoda
Árpád Vezér Úti Tagóvoda

9 óvodai csoport
4 óvodai csoport”

132
10. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul
fennmaradnak.

Ózd, 2011. október 20.

Fürjes Pál
polgármester

Záradék:
A Béke Telepi Óvodák Alapító Okiratát Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
279/2011. (X. 20.) KH határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján
lép hatályba.
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2/a. melléklet a 279/2011. (X. 20.) KH határozathoz

A BÉKE TELEPI ÓVODÁK
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
279/2011. (X. 20.) KH
határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4)
bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdés, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése, az
államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a 2010.
évi CLIII. törvény 16. § (15) bekezdése alapján – egységes szerkezetbe foglalt - Alapító
Okiratot adja ki:

1. A költségvetési szerv neve:
OM azonosítója:

Béke Telepi Óvodák
028524

2. Székhelye:

3600 Ózd, Újváros tér 2.

3. Létrehozásáról rendelkező határozat:

94/KH/1996. (VIII. 28.)

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: óvodai nevelés
Szakágazati besorolás:

851020

5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere:
Óvodai nevelés, ellátás

851011

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851012
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás

851013

Óvodai intézményi étkeztetés

562912

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat
rendszere:
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

856099
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Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Éttermi, mozgó vendéglátás
Munkahelyi étkeztetés
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás

882129
561000
562917
890441
890442
890443

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

6. Működési köre:

7. Irányító szerv neve, székhelye:

Felügyeleti szerve:

Óvodai nevelés
Ózd város
Kissikátor község
Jelen Alapító Okirat függelékében
meghatározott területen

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

8. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-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 neve és címe:

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

12/A. Fenntartó(k) neve és címe:

Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3600 Ózd, Városház tér 1.
Kissikátor Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
3627 Kissikátor, Szabadság út 4.

13. Az intézmény típusa:

napköziotthonos óvoda

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

15. Tagintézményei:

Árpád Vezér Úti Tagóvoda

16. Telephelyei:
1. Újváros Téri Óvoda
2. Árpád Vezér Úti Tagóvoda tagintézmény

3600 Ózd Újváros tér 2. (székhely)
3600 Ózd, Árpád vezér út 33.

17. A feladatellátás szolgáló vagyon:
Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában álló:
- 8415/13/14 hrsz. alatt nyilvántartott, 6555 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található óvoda
épülettel, bölcsődei szárnnyal, főzőkonyhával és játszó udvarral (3600 Ózd, Újváros tér 2.
szám).
- 8137 hrsz. alatt nyilvántartott 2397 m2 alapterületű ingatlan a rajta található óvoda épülettel,
tornaszobával, melegítő konyhával és játszó udvarral (3600 Ózd, Árpád vezér út 33.)
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.
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19. Maximális gyermeklétszám:
Újváros Téri Óvoda
Árpád Vezér Úti Tagóvoda

205 fő
100 fő

20. Tagozat megnevezése:

nincs

21. Csoportok száma:
Újváros Téri Óvoda
Árpád Vezér Úti Tagóvoda

9 óvodai csoport
4 óvodai csoport

Ózd, 2011. október 20.

Fürjes Pál
polgármester
Záradék:
A Béke Telepi Óvodák Alapító Okiratát Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
279/2011. (X. 20.) KH határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép
hatályba.
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függelék
BÉKE TELEPI ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETE
028 524 Újváros Téri Óvoda (központ)
Tagóvoda:
Árpád Vezér Úti Óvoda
Körzet:
Újváros Téri Óvoda:
Újváros tér
Bibó út
Bolyki főút
Halász utca
Szent I. út
Baranyai út
Bolyky T. út
Búzásvölgy
Debreczeni út
Kölcsey út
Gömöri utca
Március 15. út
Nagy Imre út
Szentsimon településrész
Kissikátor település
Árpád Vezér Úti Óvoda:
Árpád vezér út
Bulcsú út
Lehel vezér út
Szabolcsköz
Géza út
Strand út
Malom út
Zrínyi út
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3. melléklet a 279/2011. (X. 20.) KH határozathoz

A VÁROSKÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
279/2011. (X. 20.) KH
határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4)
bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdés, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése, az
államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a 2010.
évi CLIII. törvény 16. § (15) bekezdése alapján a Városközponti Napköziotthonos
Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3. Létrehozásáról rendelkező határozat:

94/KH/1996. (VIII. 28.)”

2. Az alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: óvodai nevelés
Szakágazati besorolás:

851020”

3. Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere:
Óvodai nevelés, ellátás

851011

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851012
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Óvodai intézményi étkeztetés

562912

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat
rendszere:
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856099
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882129
Éttermi, mozgó vendéglátás
561000
Munkahelyi étkeztetés
562917
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890441
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890442
Egyéb közfoglalkoztatás
890443
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Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
4. Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
„6. Működési köre:

Óvodai nevelés
Ózd város
Jelen Alapító Okirat függelékében
meghatározott területen”

5. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:
„8. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait az
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el.”
6. Az Alapító Okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:
„16. Telephelyei:
Katona József Úti Óvoda
Nemzetőr Úti Óvoda tagintézmény

3600 Ózd, Katona J. út 7. (székhely)
3600 Ózd, Nemzetőr út 18.”

7. Az Alapító Okirat 21. pontja az alábbiak szerint módosul:
„21. Csoportok száma:
Katona József Úti Óvoda
Nemzetőr Úti Óvoda

4 óvodai csoport
6 óvodai csoport”

8. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul
fennmaradnak.
Ózd, 2011. október 20.
Fürjes Pál
polgármester
Záradék:
A Városközponti Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 279/2011. (X. 20.) KH határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján
lép hatályba.
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3/a. melléklet a 279/2011. (X. 20.) KH határozathoz

A VÁROSKÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
279/2011. (X. 20.) KH
határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4)
bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdés, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése, az
államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a 2010.
évi CLIII. törvény 16. § (15) bekezdése alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot adja ki:

1. A költségvetési szerv neve:
OM azonosítója:

Városközponti Napköziotthonos Óvoda
028516

2. Székhelye:

3600 Ózd, Katona József út 7.

3. Létrehozásáról rendelkező határozat:

94/KH/1996. (VIII. 28.)

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: óvodai nevelés
Szakágazati besorolás:

851020

5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere:
Óvodai nevelés, ellátás

851011

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851012
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Óvodai intézményi étkeztetés

562912

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat
rendszere:
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856099
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882129
Éttermi, mozgó vendéglátás
561000
Munkahelyi étkeztetés
562917
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890441
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890442
Egyéb közfoglalkoztatás
890443
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Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
6. Működési köre:

7. Irányító szerv neve, székhelye:

Felügyeleti szerve:

Óvodai nevelés
Ózd város
Jelen Alapító Okirat függelékében
meghatározott területen

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

8. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-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

12. Alapító, illetve fenntartó neve és címe:

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

13. Az intézmény típusa:

napköziotthonos óvoda

14. Nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai:

15. Tagintézményei:

nincs

Nemzetőr Úti Óvoda
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16. Telephelyei:
Katona József Úti Óvoda
Nemzetőr Úti Óvoda tagintézmény

3600 Ózd, Katona J. út 7. (székhely)
3600 Ózd, Nemzetőr út 18.

17. A feladatellátás szolgáló vagyon:
Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában álló:
- 7710 hrsz. alatt nyilvántartott, 2589 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található óvodai
épülettel, főzőkonyhával és a hozzá tartozó játszó udvarral (3600 Ózd, Katona J. út 7. szám).
- 7359 hrsz. alatt nyilvántartott 4894 m2 alapterületű ingatlan a rajta található óvoda épülettel,
főzőkonyhával, tornaszobával és a hozzá tartozó játszó udvarral (3600 Ózd, Nemzetőr út 18.
szám).
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:
Katona József úti Óvoda
Nemzetőr Úti Óvoda
20. Tagozat megnevezése:

100 fő
150 fő
nincs

21. Csoportok száma:
Katona József Úti Óvoda
Nemzetőr Úti Óvoda

4 óvodai csoport
6 óvodai csoport

Ózd, 2011. október 20.

Fürjes Pál
polgármester
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Záradék:
A Városközponti Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 279/2011. (X. 20.) KH határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép
hatályba.
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függelék

VÁROSKÖZPONTI ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETE
Katona József Úti Óvoda (központ)
028 516
- Nemzetőr Úti Tagóvoda

Körzetek:
Katona József Úti Óvoda:
Városközpont
Meggyes
Cipó és bekötő útjaik
Vasvár út
Kisamerika sor
Nagyamerika sor

Nemzetőr Úti Tagóvoda:
Nemzetőr út
Zrínyi út
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4. melléklet a 279/2011. (X. 20.) KH határozathoz

AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
279/2011. (X. 20.) KH
határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4)
bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdés, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése, az
államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a 2010.
évi CLIII. törvény 16. § (15) bekezdése alapján az Apáczai Csere János Általános Iskola
és Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3. Létrehozásáról rendelkező határozat:

94/KH/1996. (VIII. 28.)”

2. Az alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Szakágazati besorolás:

alapfokú oktatás
852010”

3. Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„5. (Szakmai) alaptevékenységek 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

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851012
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás

851013

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1–4. évfolyam)

852011

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852012
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
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fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

852013
852021

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852022
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

852023

Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855911
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855912
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
855913
Általános iskolai tanulószobai nevelés
855914
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855915
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés

855916
562912
562913

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat
rendszere:
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Éttermi, mozgó vendéglátás
Munkahelyi étkeztetés

856099
882129
561000
562917

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás

890441
890442
890443
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Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
4. Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
„6. Működési köre:

Óvodai nevelés és alapfokú oktatás
Ózd város
Jelen Alapító Okirat függelékében
meghatározott területein”

5. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:
„8. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait az
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el.”

6. Az Alapító Okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:
„16. Telephelyei:
1. Általános Iskola intézményegység
2.
3. Virág Úti Óvoda tagintézmény

3600 Ózd, Kőalja út 149. (székhely)
3600 Ózd, Kőalja út 147.
(a napköziotthon épülete)
3600 Ózd, Virág út 27.”

7. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul
fennmaradnak.

Ózd, 2011. október 20.

Fürjes Pál
polgármester

Záradék:
Az Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratát Ózd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete, 279/2011. (X. 20.) KH határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat módosítása a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján
lép hatályba.
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4/a. melléklet a 279/KH/2011. (X. 20.) KH határozathoz

AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
279/2011. (X. 20.) KH
határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4)
bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdés, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése, az
államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a 2010.
évi CLIII. törvény 16. § (15) bekezdése alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:
OM azonosítója:

Apáczai Csere János Általános Iskola és
Óvoda
028902

2. Székhelye:

3600 Ózd, Kőalja út 149.

3. Létrehozásáról rendelkező határozat:

94/KH/1996. (VIII. 28.)

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata
Szakágazati besorolás:

alapfokú oktatás
852010

5. (Szakmai) alaptevékenységek 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

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851012
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás

851013

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1–4. évfolyam)

852011

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

852012

149
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

852013
852021

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852022
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

852023

Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855911
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855912
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
855913
Általános iskolai tanulószobai nevelés
855914
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855915
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés

855916
562912
562913

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat
rendszere:
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Éttermi, mozgó vendéglátás
Munkahelyi étkeztetés

856099
882129
561000
562917

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890441

150
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás

890442
890443

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

6. Működési köre:

Óvodai nevelés és alapfokú oktatás
Ózd város
Jelen Alapító Okirat függelékében
meghatározott területein

7. Irányító szerv neve, székhelye:

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

Felügyeleti szerve:

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

8. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-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

12. Alapító, illetve fenntartó neve és címe: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testület
3600 Ózd, Városház tér 1
13. Az intézmény típusa:

közös igazgatású közoktatási intézmény

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

Virág Úti Óvoda

16. Telephelyei:
1. Általános Iskola intézményegység
2.
3. Virág Úti Óvoda tagintézmény

3600 Ózd, Kőalja út 149. (székhely)
3600 Ózd, Kőalja út 147.
(a napköziotthon épülete)
3600 Ózd, Virág út 27.

17. A feladatellátás szolgáló vagyon:
Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában álló:
- 3257 hrsz. alatt nyilvántartott, 5550 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található oktatási
épületekkel, tornaszobával, közösségi házzal, sport és egyéb udvarral (3600 Ózd, Kőalja út
149. szám).
- 3270 hrsz. alatt nyilvántartott 803 m2 alapterületű ingatlan a rajta található oktatási épülettel,
melegítő konyhával, technika teremmel és játszó udvarral (3600 Ózd, Kőalja út 147. szám).
- 2877 hrsz. alatt nyilvántartott 2181 m2 alapterületű ingatlan a rajta található óvoda épülettel,
tornaszobával és játszó udvarral (3600 Ózd, Virág út 27.)
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:
Apáczai Csere János Általános Iskola
Virág Úti Óvoda
20. Tagozat megnevezése:

306 fő
75 fő
nincs

21. Évfolyamok száma:
Az intézmény 3 óvodai csoporttal és 1-8. általános iskolai évfolyammal működik.
Ózd, 2011. október 20.
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Fürjes Pál
polgármester

Záradék:
Az Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratát Ózd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 279/2011. (X. 20.) KH határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép
hatályba.
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függelék

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI TERÜLETE

ÁCHIM ANDRÁS UTCA
FÖLDES FERENC UTCA
GÁL-VÖLGYE ÚT
GÁRDONYI GÉZA UTCA
HÁRSFA UTCA
HUNYADI JÁNOS UTCA
JÓKAI MÓR UTCA
KOSSUTH LAJOS UTCA
KŐALJA ÚT
részleges, páratlan 43-, páros 48LYUKÓ VÖLGY
MADÁCH IMRE UTCA
MÁJUS 1. UTCA
MÁTYÁS KIRÁLY UTCA
MÓRICZ ZSIGMOND UTCA
MUNKÁCSY MIHÁLY ÚT
PUSKIN UTCA
ROZSNYÓI ÚT
SÜMEG UTCA
SZEMERE UTCA
SZŐLŐKALJA ÚT
SZÖVETKEZETI UTCA
TÁBLA ÚT
VASÚT UTCA részleges, páratlan 13VIRÁG UTCA
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5. melléklet a 279/2011. (X. 20.) KH határozathoz

AZ ÁRPÁD VEZÉR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
279/2011. (X. 20.) KH
határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4)
bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdés, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése, az
államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a 2010.
évi CLIII. törvény 16. § (15) bekezdése alapján az Árpád Vezér Általános Művelődési
Központ Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3. Létrehozásáról rendelkező határozat:

94/KH/1996. (VIII. 28.)”

2. Az alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere:
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1–4. évfolyam)

852011

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852012
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)

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

852013

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

852021

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852022
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

852023

Általános iskolai napközi otthoni nevelés

855911
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Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855912
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
855913
Általános iskolai tanulószobai nevelés
855914
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855915
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános
iskolai tanulószobai nevelése

855916

Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés

562912
562913

Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)

853131

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása
853132
(9–10. évfolyam)
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai
oktatás (9–10. évfolyam)

853133

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

853134

Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti
oktatás a szakképzési évfolyamokon

853211

Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853212
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

853213

Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon

853221

Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
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nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853222
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

853223

(Szakmák jegyzékét az Alapító Okirat 2. sz. függeléke tartalmazza.)
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végezett alaptevékenységek szakfeladat rendszere:
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856099
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882129
Éttermi, mozgó vendéglátás
561000
Munkahelyi étkeztetés
562917
Egyéb vendéglátás
562920
Szállodai szolgáltatás
551000
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
949900
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890441
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890442
Egyéb közfoglalkoztatás
890443
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
3. Az Alapító Okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul:
„15. Tagintézményei:

Domaházi Tagiskola (1-4. évfolyam)”

4. Az Alapító Okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:
„16. Telephelyei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Általános Iskola intézményegység
Domaházi Tagiskola tagintézmény
Szakképző Iskola intézményegység
Árpád Étterem és Egységei
Árpád Vendégház
Közművelődési intézményegység
Civil Ház

3600 Ózd, Árpád vezér út 13. (székhely)
3627 Domaháza, Dózsa György út 81.
3600 Ózd, Árpád vezér út 13.
3600 Ózd, Árpád vezér út 27.
3600 Ózd, Árpád vezér út 22.
3600 Ózd, Árpád vezér út 29.”

5. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul
fennmaradnak.

Ózd, 2011. október 20.
Fürjes Pál
polgármester
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Záradék:
Az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát Ózd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 279/2011. (X. 20.) KH határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján
lép hatályba.
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5/a. melléklet a 279/2011. (X. 20.) KH határozathoz

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

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
279/2011. (X. 20.) KH
határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4)
bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
37. § (5) bekezdés, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
90. § (1) és (2) bekezdése, az
államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) sz. Korm. rendelet, valamint a
2010. évi CLIII. törvény 16. § (15) bekezdése 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 határozat:

94/KH/1996. (VIII. 28.)

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

853100

5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere:
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1–4. évfolyam)

852011

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852012
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)

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

852013

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

852021

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

852022
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(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

852023

Általános iskolai napközi otthoni nevelés

855911

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855912
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
855913
Általános iskolai tanulószobai nevelés
855914
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855915
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános
iskolai tanulószobai nevelése

855916

Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés

562912
562913

Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)

853131

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása
853132
(9–10. évfolyam)
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai
oktatás (9–10. évfolyam)

853133

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

853134

Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti
oktatás a szakképzési évfolyamokon

853211

Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853212
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
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fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

853213

Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon

853221

Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853222
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

853223

(Szakmák jegyzékét az Alapító Okirat 2. sz. függeléke tartalmazza.)
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végezett alaptevékenységek szakfeladat rendszere:
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856099
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882129
Éttermi, mozgó vendéglátás
561000
Munkahelyi étkeztetés
562917
Egyéb vendéglátás
562920
Szállodai szolgáltatás
551000
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
949900
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890441
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890442
Egyéb közfoglalkoztatás
890443

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.
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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

12. Alapító neve és címe:

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

12/A. Fenntartó(k) neve és címe:

Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3600 Ózd, Városház tér 1.
Domaháza Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3627 Domaháza Petőfi út 9.
Bükkmogyorósd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5.
Csernely Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3648 Csernely, Kissor út 26.
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13. Az intézmény típusa:

általános művelődési központ

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

Domaházi Tagiskola (1-4. évfolyam)

16. Telephelyei:
7. Általános Iskola intézményegység
8. Domaházi Tagiskola tagintézmény
9. Szakképző Iskola intézményegység
10. Árpád Étterem és Egységei
11. Árpád Vendégház
12. Közművelődési intézményegység
Civil Ház

3600 Ózd, Árpád vezér út 13. (székhely)
3627 Domaháza, Dózsa György út 81.
3600 Ózd, Árpád vezér út 13.
3600 Ózd, Árpád vezér út 27.
3600 Ózd, Árpád vezér út 22.
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

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.
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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

20. Tagozat megnevezése:

508 fő
52 fő
420 fő

nincs

21. Évfolyamok száma
Az intézmény 8 általános, 9-10. szakiskolai, 9-11. alternatív szakképzési, 11-13. szakképzési
évfolyammal, valamint közművelődési egységgel működik.
Ózd, 2011. október 20.

Fürjes Pál
polgármester
Záradék:
Az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát Ózd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 279/2011. (X. 20.) KH határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép
hatályba.
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1. függelék

ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE
Intézmény OM azonosító: 028899
Intézménynév:
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. 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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6. melléklet a 279/2011. (X. 20.) KH határozathoz

A BOLYKY TAMÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
279/2011. (X. 20.) KH
határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4)
bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdés, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése, az
államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a 2010.
évi CLIII. törvény 16. § (15) bekezdése alapján a Bolyky Tamás Általános Iskola
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3. Létrehozásáról rendelkező határozat:

1581/Tk./52/VB/1983. (III.22.)”

2. Az alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: alapfokú oktatás
Szakágazati besorolás:

852010”

3. Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere:
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1–4. évfolyam)

852011

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852012
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

852021

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852022
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Általános iskolai napközi otthoni nevelés

855911
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Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855912
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Általános iskolai tanulószobai nevelés
855914
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855915
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Iskolai intézményi étkeztetés

562913

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat
rendszere:
Általános iskolai felnőttoktatás (5–8. évfolyam)
852024
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856099
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882129
Éttermi, mozgó vendéglátás
561000
Munkahelyi étkeztetés
562917
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890441
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890442
Egyéb közfoglalkoztatás
890443
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
4. Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
„6. Működési köre:

alapfokú oktatás Ózd és Kissikátor területén
Jelen Alapító Okirat függelékében
meghatározott területein”

5. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:
„8. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait az
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el.”
6. Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:
„12. Alapító neve és címe:

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

7. Az Alapító Okirat az alábbi 12/A. ponttal egészül ki:
„12/A. Fenntartó(k) neve és címe:

Ózd Város Önkormányzatának
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Képviselő-testülete
3600 Ózd, Városház tér 1.
Kissikátor Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
3627 Kissikátor, Szabadság út 4. „

8. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul
fennmaradnak.

Ózd, 2011. október 20.

Fürjes Pál
polgármester

Záradék:
A Bolyky Tamás Általános Iskola Alapító Okiratát Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 279/2011. (X. 20.) KH határozatával hagyta jóvá.

169
6/a. melléklet a 279/2011. (X. 20.) KH határozathoz

A BOLYKY TAMÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
279/2011. (X. 20.) KH
határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4)
bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdés, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése, az
államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a 2010.
évi CLIII. törvény 16. § (15) bekezdése alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot adja ki:

1. A költségvetési szerv neve:
OM azonosítója:

Bolyky Tamás Általános Iskola
028908

2. Székhelye:

3600 Ózd, Bolyki Tamás utca 42.

3. Létrehozásáról rendelkező határozat:

1581/Tk./52/VB/1983. (III.22.)

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: alapfokú oktatás
Szakágazati besorolás:

852010

5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere:
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1–4. évfolyam)

852011

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852012
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

852021

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852022
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

855911
855912
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(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Általános iskolai tanulószobai nevelés
855914
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855915
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Iskolai intézményi étkeztetés

562913

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat
rendszere:
Általános iskolai felnőttoktatás (5–8. évfolyam)
852024
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856099
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882129
Éttermi, mozgó vendéglátás
561000
Munkahelyi étkeztetés
562917
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890441
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890442
Egyéb közfoglalkoztatás
890443
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

6. Működési köre:

7. Irányító szerv neve, székhelye:

Felügyeleti szerve:

alapfokú oktatás Ózd és Kissikátor területén
Jelen Alapító Okirat függelékében
meghatározott területein

Ózd
Város
Önkormányzatának
testülete
3600 Ózd, Városház tér 1.

Képviselő-

Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
Kissikátor Községi Önkormányzatának
Képviselő-testülete

8. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait az
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el.
9. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje
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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

12. Alapító neve és címe:

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

12/A. Fenntartó(k) neve és címe:

Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3600 Ózd, Városház tér 1.
Kissikátor Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
3627 Kissikátor, Szabadság út 4.

13. Az intézmény típusa:

általános iskola

14. Nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai:

nincs

15. Tagintézményei:

nincsenek

16. Telephelye(i):

nincsenek

17. A feladatellátás szolgáló vagyon:
A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll a székhelyén lévő Ózd Városi
Önkormányzat tulajdonában álló 8696/1 helyrajzi számú 9247 m2 alapterületű ingatlan, a
rajta található oktatási épületekkel, tornateremmel, ebédlővel, konyhával berendezéseikkel.
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.
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19. Maximális tanulólétszám:

571 fő

20. Tagozat megnevezése:

nincs

21. Évfolyamok száma: Az intézmény, 1-8. általános iskolai évfolyammal működik.
Ózd, 2011. október 20.

Fürjes Pál
polgármester
Záradék:
A Bolyky Tamás Általános Iskola Alapító Okiratát Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 279/2011. (X. 20.) KH határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép
hatályba.
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függelék

AZ INTÉZMÉNY
(BOLYKY TAMÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA)
MŰKÖDÉSI TERÜLETE
Balassi Bálint utca
Baranyai utca
Batthyányi utca
Bláthy Ottó utca
Bolyki főút páros oldal
Bolyki Tamás utca páros, 22-118.
Búzás völgy
Csaba utca
Cséti Ottó utca
Debreceni utca
Ifjúság utca
Gömöri utca
Liszt Ferenc utca
Kölcsey utca
Március 15 utca részletes, páratlan 41-97., páros 60-186.
Mészáros Lázár utca
Mosonyi Mihály utca
Nagy Imre út
Pap út
Strand utca
Szeder utca
Szent István utca részletes, páratlan 25-39.
Szigligeti utca
Thököly Imre utca
Zalai utca
Kissikátor község teljes közterülete
Jelen Alapító Okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján
lép hatályba.
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7. melléklet a 279/2011. (X. 20.) KH határozathoz

A CSÉPÁNY-SOMSÁLY ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
279/2011. (X. 20.) KH
határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4)
bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdés, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése, az
államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a 2010.
évi CLIII. törvény 16. § (15) bekezdése alapján a Csépány-Somsály Általános
Művelődési Központ Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3. Létrehozásáról rendelkező határozat:

94/KH/1996. (VIII. 28.)”

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

852010”

3. Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„5. (Szakmai) alaptevékenységek 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

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851012
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás

851013

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1–4. évfolyam)

852011

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852012
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
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fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 852013
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

852021

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852022
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

Általános iskolai napközi otthoni nevelés

852023

855911

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855912
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
855913
Általános iskolai tanulószobai nevelés
855914
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855915
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)

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

562912
562913

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat
rendszere:
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856099
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882129
Éttermi, mozgó vendéglátás
561000
Munkahelyi étkeztetés
562917
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
949900
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890441
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Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás

890442
890443

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
4. Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
„6. Működési köre:

alapfokú oktatás Ózd területén
Jelen Alapító Okirat függelékében
meghatározott területein”

5. Az Alapító Okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:
„16. Telephelyei:
Általános Iskola
intézményegység
Művelődési Ház
tagintézmény
Csépányi Óvoda
tagintézmény
Somsályi Tagóvoda tagintézmény

3661 Ózd, Csépány út 117. (székhely)
3661 Ózd, Csépány út 133.
3661 Ózd, Csépány út 214.
3662 Ózd, Somsály út 15.”

6. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul
fennmaradnak.

Ózd, 2011. október 20.
Fürjes Pál
polgármester

Záradék:
A Csépány-Somsály Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát Ózd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 279/2011. (X. 20.) KH határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján
lép hatályba.
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7/a. melléklet a 279/2011. (X. 20.) KH határozathoz

A CSÉPÁNY-SOMSÁLY ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
279/2011. (X. 20.) KH
határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4)
bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdés, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése, az
államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a 2010.
évi CLIII. törvény 16. § (15) bekezdése alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot adja ki:

1. A költségvetési szerv neve:
OM azonosítója:

Csépány-Somsály Általános Művelődési Központ
028901

2. Székhelye:

3661 Ózd, Csépány út 117.

3. Létrehozásáról rendelkező határozat:

94/KH/1996. (VIII. 28.)

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: alapfokú oktatás
Szakágazati besorolás:

852010

5. (Szakmai) alaptevékenységek 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

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851012
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás

851013

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1–4. évfolyam)

852011

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

852012
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(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 852013
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

852021

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852022
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

Általános iskolai napközi otthoni nevelés

852023

855911

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855912
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
855913
Általános iskolai tanulószobai nevelés
855914
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855915
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)

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

562912
562913

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat
rendszere:
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Éttermi, mozgó vendéglátás

856099
882129
561000
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Munkahelyi étkeztetés
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás

562917
949900
890441
890442
890443

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

alapfokú oktatás Ózd területén
Jelen Alapító Okirat függelékében
meghatározott területein

7. Irányító szerv neve, székhelye:

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

Felügyeleti szerve:

8. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-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

12. Alapító, illetve fenntartó neve és címe:

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

3600 Ózd, Városház tér 1.
13. Az intézmény típusa:

általános művelődési központ

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

Művelődési Ház
Csépányi Óvoda
Somsályi Tagóvoda

16. Telephelyei:
Általános Iskola

intézményegység

3661 Ózd, Csépány út 117. (székhely)
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Művelődési Ház
tagintézmény
Csépányi Óvoda tagintézmény
Somsályi Tagóvoda tagintézmény

3661 Ózd, Csépány út 133.
3661 Ózd, Csépány út 214.
3662 Ózd, Somsály út 15.

17. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában álló:
- 19087 hrsz. alatt nyilvántartott 5223 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található 2 iskolai
épülettel, melegítő konyhával, számítástechnikai teremmel, sport- és egyéb udvarral (3661
Ózd, Csépány út 117. szám);
- 19042 hrsz. alatt nyilvántartott 820 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található kultúrház
épületével, benne található könyvtár és technika teremmel (3661 Ózd, Csépány út 133.
szám);
- 18404 hrsz. alatt nyilvántartott 1602 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található óvoda
épületével és a 18403 hrsz. lakóházas ingatlannal (3661 Ózd, Csépány út 214. szám);
- 18403 hrsz. alatt nyilvántartott 351 m2 alapterületű szolgálati lakás (3661 Ózd, Hossó út 1.
szám);
- 18726 hrsz. alatt nyilvántartott 2268 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található iskola
épületével, 2 bérlakással és a hozzá tartozó játszóudvarral (3661 Ózd, Somsály út 16. szám);
- 18719 hrsz. alatt nyilvántartott 2078 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található óvoda
épületével és a hozzá tartozó játszó udvarral (3661 Ózd, Somsály út 15. szám);
- 18718 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan, a rajta található idősek otthona épületével (3661
Ózd, Somsály út 14. szám).
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
Csépányi óvoda
Somsályi óvoda

216 fő
75 fő
25 fő
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20. Tagozat megnevezése:

nincs

21. Évfolyamok száma:
Az intézmény 4 óvodai csoporttal, 1.-8. általános iskolai évfolyammal és közművelődési
egységgel működik
Ózd, 2011. október 20.

Fürjes Pál
polgármester
Záradék:
A Csépány-Somsály Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát Ózd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 279/2011. (X. 20.) KH határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép
hatályba.
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függelék

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI TERÜLETE
Általános Iskola
3600 Csépány út
3600 Nagyvölgyi út
3661 Ács utca
3661 Arany János utca
3661 Csépány út
3661 Deák út -130-ig
3661 Domb utca
3661 Fenyő utca
3661 Gubonnai út
3661 Gyergyó utca
3661 Győzelem út
3661 Hegyi utca
3661 Hossó utca
3661 Ibolya utca
3661 IV. Béla utca
3661 Lam út
3661 Márton utca
3661 Nád utca
3661 Nagyvölgyi út
3661 Nyárjasalja utca
3661 Pál Gazda köz
3661 Semmelweis utca
3661 Újtelepi utca
3661 Zrínyi Miklós út
3662 Csépány út
Csépányi Óvoda
3661 Nagyvölgyi út
3661 Ács utca
3661 Arany János utca
3661 Deák út 130-ig
3661 Csépány út
3661 Domb utca
3661 Fenyő utca
3661 Gubonnai út
3661 Gyergyó utca
3661 Győzelem út
3661 Hegyi utca
3661 Hossó utca
3661 Ibolya utca
3661 IV. Béla utca
3661 Lam út
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3661 Márton utca
3661 Nád utca
3661 Nagyvölgyi út
3661 Nyárjasalja utca
3661 Pál Gazda köz
3661 Semmelweis utca
3661 Újtelepi utca
3661 Zrínyi Miklós út
3662 Csépányi út
Somsályi Óvada körzethatárai
Rózsadomb út
Rendelő út
Boróka út
Deák út 131-től
Akna út
Wörösmarty út
Tölgyfa út
Páfrány út
Szép út
Somsályfő telep
Somsályi út
Iskola út
Nyírfa út
Kisdobos út
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8. melléklet a 279/2011. (X. 20.) KH határozathoz

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
279/2011. (X. 20.) KH
határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4)
bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdés, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése, az
államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a 2010.
évi CLIII. törvény 16. § (15) bekezdése alapján a Petőfi Sándor Általános Iskola és
Óvoda Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3. Létrehozásáról rendelkező határozat:

94/KH/1996. (VIII. 28.)”

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

852010”

3. Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere:
Óvodai nevelés, ellátás

851011

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851012
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
851013
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
852011
(1–4. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852012
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása

852013
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(5–8. évfolyam)

852021

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852022
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

852023

Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855911
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855912
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
855913
Általános iskolai tanulószobai nevelés
855914
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855915
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése
855916
Óvodai intézményi étkeztetés
562912
Iskolai intézményi étkeztetés
562913
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat
rendszere:
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856099
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882129
Éttermi, mozgó vendéglátás
561000
Munkahelyi étkeztetés
562917
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890441
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890442
Egyéb közfoglalkoztatás
890443
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
4. Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
„6. Működési köre:

alapfokú oktatás Ózd és Sajónémeti területén
Jelen Alapító Okirat függelékében
meghatározott területein”
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5. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:
„8. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait az
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el.”
6. Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:
„12. Alapító neve és címe:

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

7. Az Alapító Okirat az alábbi 12/A. ponttal egészül ki:
„12/A. Fenntartó(k) neve és címe:

Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3600 Ózd, Városház tér 1
Sajónémeti Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3652 Sajónémeti, Szabadság út 50.”

9. Az Alapító Okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:
„16. Telephelyei:
1. Általános Iskola intézményegység
2. Petőfi Úti Óvoda tagintézmény
3. Damjanich Úti Óvoda tagintézmény
4. Sajónémeti Tagóvoda tagintézmény

3600 Ózd, Petőfi út 18-20. (székhely)
3600 Ózd, Petőfi út 26-28.
3600 Ózd, Damjanich út 3.
3652 Sajónémeti, Szabadság út 90.”

9. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul
fennmaradnak.
Ózd, 2011. október 20.
Fürjes Pál
polgármester
Záradék:
A Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratát Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 279/2011. (X. 20.) KH határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján
lép hatályba.
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8/a. melléklet a 279/KH/2011. (X. 20.) KH határozathoz

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
279/2011. (X. 20.) KH
határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4)
bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdés, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése, az
államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a 2010.
évi CLIII. törvény 16. § (15) bekezdése alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot adja ki:

1. A költségvetési szerv neve:
OM azonosítója:

Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda
028904

2. Székhelye:

3600 Ózd, Petőfi út 18-20.

3. Létrehozásáról rendelkező határozat:

94/KH/1996. (VIII. 28.)

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: alapfokú oktatás
Szakágazati besorolás:

852010

5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere:
Óvodai nevelés, ellátás

851011

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851012
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1–4. évfolyam)

851013
852011

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852012
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
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általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)

852013

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

852021

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852022
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

852023

Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855911
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855912
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
855913
Általános iskolai tanulószobai nevelés
855914
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855915
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése
855916
Óvodai intézményi étkeztetés
562912
Iskolai intézményi étkeztetés
562913
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat
rendszere:
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856099
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882129
Éttermi, mozgó vendéglátás
561000
Munkahelyi étkeztetés
562917
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890441
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890442
Egyéb közfoglalkoztatás
890443
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

6. Működési köre:

alapfokú oktatás Ózd és Sajónémeti területén
Jelen Alapító Okirat függelékében
meghatározott területein
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7. Irányító szerv neve, székhelye:

Felügyeleti szerve:

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

8. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-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

12. Alapító neve és címe:

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

12/A. Fenntartó(k) neve és címe:

Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3600 Ózd, Városház tér 1
Sajónémeti Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3652 Sajónémeti, Szabadság út 50.

13. Az intézmény típusa:

közös igazgatású közoktatási intézmény

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

15. Tagintézményei:

Petőfi Úti Óvoda
Damjanich Úti Óvoda
Sajónémeti Tagóvoda
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16. Telephelyei:
1. Általános Iskola intézményegység
2. Petőfi Úti Óvoda tagintézmény
3. Damjanich Úti Óvoda tagintézmény
4. Sajónémeti Tagóvoda tagintézmény

3600 Ózd, Petőfi út 18-20. (székhely)
3600 Ózd, Petőfi út 26-28.
3600 Ózd, Damjanich út 3.
3652 Sajónémeti, Szabadság út 90.

17. A feladatellátás szolgáló vagyon:
Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában álló:
- 1186 és 1270 hrsz. alatt nyilvántartott, 10849 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található
oktatási épületekkel, iskolával, tornateremmel, melegítő konyhával, ebédlővel, technikai
épülettel (3600 Ózd, Petőfi Sándor út 18. szám).
- 1175 hrsz .alatt nyilvántartott 1061 m2 alapterületű ingatlan a rajta található óvoda épülettel
és hozzá tartozó játszó udvarral (3600 Ózd, Petőfi Sándor út 26-28. szám).
- 1550 hrsz. alatt nyilvántartott 1842 m2 alapterületű ingatlan a rajta található óvoda épülettel,
raktár helyiségekkel és játszó udvarral (3600 Ózd, Damjanich út 3. szám).
Sajónémeti Község Önkormányzatának tulajdonában álló 432 hrsz. alatt nyilvántartott 864 m2
alapterületű ingatlan a rajta található óvoda épülettel, és hozzá tartozó játszó udvarral (3652
Sajónémeti, Szabadság út 90. szám).
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:
Petőfi Sándor Általános Iskola
Petőfi Úti Óvoda
Damjanich Úti Óvoda
Sajónémeti Tagóvoda

571 fő
100 fő
50 fő
25 fő

20. Tagozat megnevezése:

nincs

21. Évfolyamok száma:
Az intézmény 7 óvodai csoporttal és 1-8. általános iskolai évfolyammal működik.

191

Ózd, 2011. október 20.
Fürjes Pál
polgármester
Záradék:
A Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratát Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 279/2011. (X. 20.) KH határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép
hatályba.
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függelék

INTÉZMÉNYNÉV: PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ÓVODA
Intézmény OM azonosító: 028904
Telephelyek:
Székhely:
1. Telephely (székhely) Petőfi Sándor Általános Iskola
(3600 Ózd, Petőfi u. 18-20.)
Felvételi körzet:
Akácos út
Alkotmány út
Bajcsy-Zsilinszky Endre út
Baross Gábor utca
Bercsényi Miklós utca
Bolyai Farkas utca
Budai Nagy Antal utca
Cserdalápa utca
Damjanich út
Derkovits Gyula utca
Egressy Gábor utca
Eötvös Lóránd utca
Fráter György utca
Gábor Áron utca
Gyár út
Irinyi János utca
Jedlik Ányos utca
Karu utca,
Kiserdő alja,
Kőalja út (részletes, páratlan 1-41, páros 246),
Körte völgy
Lechner Ödön utca
Március 15. utca (részletes, páratlan 1-39,
páros 2-58),
Muskátli utca
Nap utca
Nefelejcs utca
Németh László utca
Nyár utca
Óvoda utca
Pásztor utca
Pázmány út
Petőfi Sándor út
Puskás Tivadar út
Ráctag út
Rózsavölgyi utca

Szabó Lőrinc utca
Szegfű utca
Szenna utca
Sziklás tető
Szondi György utca
Toldi Miklós utca
Új telep
Vadász utca
Váci Mihály utca
Vásárhelyi Pál utca
Vasút utca (részletes 1-11)
Velence telep
Volny József út
Ybl Miklós utca
Zsély Aladár utca
Zsolnay tér
3621 Kárpáti utca
3621 Susa út
3621 Székely Bertalan utca
3621 Temesvári utca
3621 Tormás utca
3621 Uraj út
3621 Verne Gyula utca
Sajónémeti teljes közigazgatási terület
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Petőfi Óvoda
Baross Gábor utca
Budai Nagy Antal utca
Derkovits Gyula utca
Eötvös Lóránd utca
Gábor Áron utca
Irinyi János utca
Jedlik Ányos utca
Lechner Ödön utca
Március 15. utca
(páratlan 1-39, páros 2-58)
Nap utca
Nyár utca
Petőfi Sándor út
Puskás Tivadar út
Ráctag út
Vásárhelyi Pál utca
Velence telep
Volny József út
Ybl Miklós utca
Zsély Aladár utca
Kunt Ernő utca
Roób József utca
Zsolnay tér
Kárpáti utca
Susa út
Liszt Ferenc út
Kodály Zoltán utca
Csaba út
Széchenyi István utca
Batthyány út
Szigligeti út
Ifjúság út
Mosonyi Mihály út
Wesselényi utca
Balassi Bálint utca
Bláthy utca
Cséthy utca
Kálmán Imre utca
Thököly utca
Mészáros Lázár utca
Székely Bertalan utca
Temesvári utca
Tormás utca
Uraj út
Verne Gyula utca

Damjanich Úti Tagóvoda
Bercsényi Miklós utca
Bolyai Farkas utca
Damjanich út
Egressy Gábor utca
Fráter György utca
Körte völgy
Muskátli utca
Nefelejts utca
Kőalja út (páratlan 1-41,
páros 2-46)
Németh László utca
Pásztor utca
Rózsavölgyi utca
Szegfű utca
Szenna utca
Sziklás tető
Vadász utca
Vasút utca (1-11)

Sajónémeti Tagóvoda
Sajónémet teljes közigazgatási terület.
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9. melléklet a 279/2011. (X. 20.) KH határozathoz

A SAJÓVÁRKONYI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
279/2011. (X. 20.) KH
határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4)
bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdés, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése, az
államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a 2010.
évi CLIII. törvény 16. § (15) bekezdése alapján a Sajóvárkonyi Általános Művelődési
Központ Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3. Létrehozásáról rendelkező határozat:

94/KH/1996. (VIII. 28.)”

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

852010”

3. Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„5. (Szakmai) alaptevékenységek 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

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851012
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás

851013

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1–4. évfolyam)

852011

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852012
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
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fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

852013
852021

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852022
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

852023

Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855911
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855912
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
855913
Általános iskolai tanulószobai nevelés
855914
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855915
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés

855916
562912
562913

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat
rendszere:
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856099
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882129
Éttermi, mozgó vendéglátás
561000
Munkahelyi étkeztetés
562917
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
949900
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890441
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890442
Egyéb közfoglalkoztatás
890443
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Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
4. Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
„6. Működési köre:

óvodai nevelés és alapfokú oktatás
Ózd területén
Jelen Alapító Okirat függelékében
meghatározott területein”

5. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:
„8. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait az
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el.”
6. Az Alapító Okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:
„16. Telephelyei:
1. Általános Iskola intézményegység
3600 Ózd, Mekcsey István út 205. (székhely)
2. Tétény Úti Óvoda
tagintézmény 3600 Ózd, Tétény út 1.
3. Mekcsey Úti Tagóvoda tagintézmény 3600 Ózd, Mekcsey István út 36.
4. Bánszállási Tagóvoda
tagintézmény 3600 Ózd, Bánszállás telep 30.
5. Kultúrház
tagintézmény 3600 Ózd, Mekcsey István út 118.”

7. Az Alapító Okirat 21. pontja az alábbiak szerint módosul:
„21. Évfolyamok száma:
Az intézmény 6 óvodai csoporttal (Tétény Úti Óvoda 3 csoport, Mekcsey Úti Óvoda 2
csoport, Bánszállási Óvoda 1 csoport), 1-8. általános iskolai évfolyammal és közművelődési
egységgel működik.”
8. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul
fennmaradnak.
Ózd, 2011. október 20.
Fürjes Pál
polgármester
Záradék:
A Sajóvárkonyi Általános Művelődési Központ Óvoda Alapító Okiratát Ózd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 279/2011. (X. 20.) KH határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján
lép hatályba.
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9/a. melléklet a 279/KH/2011. (X. 20.) KH határozathoz

A SAJÓVÁRKONYI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
279/2011. (X. 20.) KH
határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4)
bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdés, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése, az
államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a 2010.
évi CLIII. törvény 16. § (15) bekezdése alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot adja ki:

1. A költségvetési szerv neve:
OM azonosítója:

Sajóvárkonyi Általános Művelődési Központ
028905

2. Székhelye:

3600 Ózd, Mekcsey István út 205.

3. Létrehozásáról rendelkező határozat:

94/KH/1996. (VIII. 28.)

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: alapfokú oktatás
Szakágazati besorolás:

852010

5. (Szakmai) alaptevékenységek 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

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851012
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás

851013

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1–4. évfolyam)

852011

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852012
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
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fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

852013
852021

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852022
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

852023

Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855911
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855912
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
855913
Általános iskolai tanulószobai nevelés
855914
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855915
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)

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

855916
562912
562913

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat
rendszere:
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856099
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882129
Éttermi, mozgó vendéglátás
561000
Munkahelyi étkeztetés
562917
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
949900
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890441
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890442
Egyéb közfoglalkoztatás
890443
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Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
6. Működési köre:

óvodai nevelés és alapfokú oktatás
Ózd területén
Jelen Alapító Okirat függelékében
meghatározott területein

7. Irányító szerv neve, székhelye:

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

Felügyeleti szerve:

Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

8. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-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

12. Alapító, illetve fenntartó neve és címe:

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

13. Az intézmény típusa:

általános művelődési központ

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

Tétény Úti Óvoda
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Mekcsey Úti Tagóvoda
Bánszállási Tagóvoda
Sajóvárkonyi ÁMK Kultúrház
16. Telephelyei:
1. Általános Iskola intézményegység
3600 Ózd, Mekcsey István út 205. (székhely)
2. Tétény Úti Óvoda
tagintézmény 3600 Ózd, Tétény út 1.
3. Mekcsey Úti Tagóvoda tagintézmény 3600 Ózd, Mekcsey István út 36.
4. Bánszállási Tagóvoda
tagintézmény 3600 Ózd, Bánszállás telep 30.
5. Kultúrház
tagintézmény 3600 Ózd, Mekcsey István út 118.

17. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában álló:
- 4288, 4289/1 és 4290/2 hrsz. alatt nyilvántartott 10141 m2 alapterületű ingatlan a rajta
található oktatási épülettel, tornateremmel, könyvtárral, sport- és egyéb udvarral, ebédlővel
garázsokkal, műhelyekkel (3600 Ózd, Mekcsey István út 205. szám).
- 3563 hrsz. alatt nyilvántartott 1335 m2 alapterületű ingatlan a rajta található kultúrházzal és
udvarral (3600 Ózd, Mekcsey út 118. szám).
- 4245/2 hrsz. alatt nyilvántartott 3563 m2 alapterületű ingatlan a rajta található óvoda
épülettel és játszó udvarral (3600 Ózd, Tétény út 1. szám).
- 3638 hrsz. alatt nyilvántartott 909 m2 alapterületű ingatlan a rajta található óvoda épülettel és
játszó udvarral (3600 Ózd, Mekcsey út 36. szám).
- 10083 hrsz. alatt nyilvántartott 2078 m2 alapterületű ingatlan a rajta található óvoda
épülettel, szolgálati lakással és játszó udvarral (3600 Ózd, Bánszállás telep 30. szám).
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:
Sajóvárkonyi ÁMK Általános Iskola
Tétény Úti Óvoda

450 fő
70 fő
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Mekcsey Úti Tagóvoda
Bánszállási Tagóvoda
20. Tagozat megnevezése:

50 fő
25 fő
nincs

21. Évfolyamok száma:
Az intézmény 6 óvodai csoporttal (Tétény Úti Óvoda 3 csoport, Mekcsey Úti Óvoda 2
csoport, Bánszállási Óvoda 1 csoport), 1-8. általános iskolai évfolyammal és közművelődési
egységgel működik.

Ózd, 2011. október 20.

Fürjes Pál
polgármester

Záradék
A Sajóvárkonyi Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát Ózd
Önkormányzatának Képviselő-testülete 279/2011. (X. 20.) határozatával hagyta jóvá.

Város

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép
hatályba.
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függelék

A SAJÓVÁRKONYI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
MŰKÖDÉSI TERÜLETEI
Általános Iskola
3600 Ózd, Mekcsey út 205. – az alábbi utcák teljes közterületei
Álmos vezér utca
Berkenye utca
Botond vezér utca
Buda vezér utca
Csontalma utca
Dobó István utca
Dózsa György út
Előd vezér utca
Etele utca
Forrás utca
Hétes telep
Hétes völgy
Honvéd utca
Huba vezér utca
Istenmező utca
Jánossza völgy
Kiskapud telep
Kistó utca
Kond vezér utca
Kovács-Hagyó Gyula út
Ladánybánya telep
Mekcsey István út
Ond vezér utca
Rombauer Tivadar tér
Őrs vezér utca
Tétény vezér utca
Tinódi utca
Várkonyi út
Zsolt vezér utca
3604 Bánszállás telep
3651 Centeri út
Tóth Ede út
Sajó utca
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Tétény Vezér Úti Óvoda
Álmos vezér, Berkenye utca, Botond vezér, Buda vezér, Dobó István utca, Előd vezér út,
Forrás utca, Huba vezér utca, Jánossza völgy, Kiskapud telep, Kond vezér, Kovács-Hagyó
Gyula, Ladánybánya telep, Ond vezér utca, Őrs vezér utca, Tas vezér út, Tétény vezér
utca,
Mekcsey Úti Óvoda
Csontalma utca, Etele utca, Honvéd utca, Istenmező utca, Kistó utca, Dózsa György út
Mekcsey István út, Tinódi utca, Várkonyi út, Zsolt vezér út, Vasút utca 30-tól felfelé
Bánszállás óvoda
Bánszállás telep, Centeri út, Tóth Ede út, Sajó utca
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10. melléklet a 279/2011. (X. 20.) KH határozathoz

AZ ÚJVÁROS TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
279/2011. (X. 20.) KH
határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4)
bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdés, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése, az
államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a 2010.
évi CLIII. törvény 16. § (15) bekezdése alapján az Újváros Téri Általános Iskola Alapító
Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3. Létrehozásáról rendelkező határozat:

916/Tk. 78/VB/1978. (VII. 11.) „

2. Az alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: alapfokú oktatás
Szakágazati besorolás:

852010”

3. Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere:
„Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1–4. évfolyam)

852011

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852012
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

852021

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852022
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

855911
855912

205
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Általános iskolai tanulószobai nevelés
855914
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855915
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Iskolai intézményi étkeztetés

562913

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat
rendszere:
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856099
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882129
Éttermi, mozgó vendéglátás
561000
Munkahelyi étkeztetés
562917
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890441
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890442
Egyéb közfoglalkoztatás
890443
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
4. Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
„6. Működési köre:

alapfokú oktatás Ózd területén
Jelen Alapító Okirat függelékében
meghatározott területein”

5. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:
„8. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait az
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el.”
6. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul
fennmaradnak.
Ózd, 2011. október 20.

Fürjes Pál
polgármester

Záradék:
Az Újváros Téri Általános Iskola Alapító Okiratát Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 279/2011. (X. 20.) KH határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján
lép hatályba.
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10/a. melléklet a 279/2011. (X. 20.) KH határozathoz

AZ ÚJVÁROS TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
279/2011. (X. 20.) KH
határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4)
bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdés, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése, az
államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a 2010.
évi CLIII. törvény 16. § (15) bekezdése alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:
OM azonosítója:

Újváros Téri Általános Iskola
028906

2. Székhelye:

3600 Ózd, Újváros tér 1

3. Létrehozásáról rendelkező határozat:

916/Tk. 78/VB/1978. (VII. 11.)

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: alapfokú oktatás
Szakágazati besorolás:

852010

5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere:
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1–4. évfolyam)

852011

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852012
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

852021

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852022
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
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Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855911
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855912
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Általános iskolai tanulószobai nevelés
855914
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855915
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Iskolai intézményi étkeztetés

562913

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat
rendszere:
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856099
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882129
Éttermi, mozgó vendéglátás
561000
Munkahelyi étkeztetés
562917
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890441
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890442
Egyéb közfoglalkoztatás
890443
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

6. Működési köre:

alapfokú oktatás Ózd területén
Jelen Alapító Okirat függelékében
meghatározott területein

7. Irányító szerv neve, székhelye:

Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
36000 Ózd, Városház tér 1.

Felügyeleti szerve:

Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

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

9. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje
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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

12. Alapító, illetve fenntartó neve és címe:
Képviselő-testülete

Ózd Város Önkormányzatának
3600 Ózd, Városház tér 1

13. Az intézmény típusa:

14. Nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai:

általános iskola

nincs

15. Tagintézményei:

nincsenek

16. Telephelye(i):

nincsenek

17. A feladatellátás szolgáló vagyon:
A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll a székhelyén lévő Ózd Városi
Önkormányzatának tulajdonában álló, 8414/56 hrsz. alatt nyilvántartott, 12983 m2
alapterületű ingatlan, a rajta található oktatási épülettel, tornateremmel és berendezésekkel, a
hozzá tartozó sport- és játszó udvarral (3600 Ózd, Újváros tér 1. szám).
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.
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A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályairól
szóló rendeletek az irányadók.
19. Maximális tanulólétszám:

571 fő

20. Tagozat megnevezése:

nincs

21. Évfolyamok száma:

Az intézmény 1-8. általános iskolai évfolyammal működik.

Ózd, 2011. október 20.

Fürjes Pál
polgármester
Záradék:
A Újváros Téri Általános Iskola Alapító Okiratát Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 279/2011. (X. 20.) KH határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép
hatályba.
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függelék

AZ ÚJVÁROS TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA
MŰKÖDÉSI TERÜLETEI

Felvételi körzet:
3600 Ózd, BIBÓ ISTVÁN UTCA
3600 Ózd, BOLYKI FŐÚT részletes, páratlan 393600 Ózd, HALÁSZ UTCA
3600 Ózd, SZENT ISTVÁN UTCA részletes, páratlan 1-11, páros 2-36
3600 Ózd, ÚJVÁROS TÉR
3625 Ózd, BOLYKI FŐÚT páratlan oldal

211

11. melléklet a 279/2011. (X. 20.) KH határozathoz

A VASVÁR ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
279/2011. (X. 20.) KH
határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4)
bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdés, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése, az
államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a 2010.
évi CLIII. törvény 16. § (15) bekezdése alapján a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító
Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3. Létrehozásáról rendelkező határozat: 82/VB/1977. (VII. 26.)”

2. Az alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere:
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
852011
(1–4. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852012
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

852021

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852022
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

855911
855912
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(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Általános iskolai tanulószobai nevelés
855914
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855915
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Iskolai intézményi étkeztetés
Kiegészítő tevékenysége

562913

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat rendszere:
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Éttermi, mozgó vendéglátás
Munkahelyi étkeztetés
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás

856099
882129
561000
562917
890441
890442
890443

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
3. Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
„6. Működési köre:

alapfokú oktatás Ózd területén
Jelen Alapító Okirat függelékében
meghatározott területein”

4. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul
fennmaradnak.

Ózd, 2011. október 20.
Fürjes Pál
polgármester

Záradék:
A Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratát Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 279./2011. (X. 20.) KH határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján
lép hatályba.
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11/a. melléklet a 279/2011. (X. 20.) KH határozathoz

A VASVÁR ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
279/2011. (X. 20.) KH
határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4)
bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdés, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése, az
államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a 2010.
évi CLIII. törvény 16. § (15) bekezdése alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot adja ki:

1. A költségvetési szerv neve:
OM azonosítója:

Vasvár Úti Általános Iskola
028907

2. Székhelye:

3600 Ózd, Vasvár út 37/A.

3. Létrehozásáról rendelkező határozat: 82/VB/1977. (VII. 26.)

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: alapfokú oktatás
Szakágazati besorolás

852010

5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere:
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
852011
(1–4. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852012
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

852021

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852022
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
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fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855911
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855912
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Általános iskolai tanulószobai nevelés
855914
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855915
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
Iskolai intézményi étkeztetés
Kiegészítő tevékenysége

562913

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat rendszere:
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Éttermi, mozgó vendéglátás
Munkahelyi étkeztetés
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás

856099
882129
561000
562917
890441
890442
890443

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

6. Működési köre:

alapfokú oktatás Ózd területén
Jelen Alapító Okirat függelékében
meghatározott területein

7. Irányító szerv neve, székhelye:

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

Felügyeleti szerve:

Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

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.
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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

12. Alapító, illetve fenntartó neve és címe:

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

13. Az intézmény típusa:

általános iskola

14. Nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai: nincsenek
15. Tagintézményei:

nincsenek

16. Telephelye:
Tehetséggondozó Központ

3600 Ózd, Vasvár út 56.

17. A feladatellátás szolgáló vagyon:
A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll:
 a székhelyén lévő Ózd Városi Önkormányzat tulajdonában álló 7714/5 sz. alatt
nyilvántartott, 10545 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található oktatási épületekkel,
tornateremmel, sport- és egyéb udvarral. (3600 Ózd, Vasvár út 37/A. szám).


Telephelyén lévő, Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában álló 7344 hrsz. alatt
nyilvántartott, 751 m2 alapterületű ingatlan (3600 Ózd, Vasvár út 56. szám).



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:

216
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:

858

20. Tagozat megnevezése:

nincs

21. Évfolyamok száma: Az intézmény 1-8. általános iskolai évfolyammal működik.
Ózd, 2011. október 20.
Fürjes Pál
polgármester
Záradék:
A Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratát Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 279/2011. (X. 20.) KH határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.
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függelék

VASVÁR ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
FELVÉTELI KÖRZETE
Intézmény OM azonosító:
028907
Intézménynév:
Vasvár Úti Általános Iskola
Felvételi körzet - 3600 Ózd alábbi közterületei:
48-AS ÚT
ADY ENDRE UTCA
BARTÓK BÉLA UTCA
BÁNYÁSZ UTCA
BEM UTCA
BETHLEN GÁBOR UTCA
BOCSKAI ISTVÁN UTCA
CIPÓ UTCA
CSÁKÁNY UTCA
CSOKONAI UTCA
EGYHÁZ VÖLGY
ÉPÍTŐK ÚTJA
FÜREDI UTCA
GYÚJTÓ TÉR
HAJNÓCZY JÓZSEF UTCA
IPARVASÚT UTCA
ÍV ÚT
JÓZSEF ATTILA ÚT
KATONA JÓZSEF ÚT
KAZINCZY FERENC UTCA
KENDERSZER ÚT
KISAMERIKA SOR
KOLOZSI ISTVÁN UTCA
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ UTCA
LOMB UTCA
MARTINOVICS IGNÁC ÚT
MEGGYES UTCA
MOGYORÓSVÖLGY
MIKES KELEMEN ÚT
MUNKÁS ÚT
NAGYAMERIKA ÚT
NEMZETŐR UTCA
OKTÓBER 23 TÉR
PETŐFI TÉR
RADNÓTI MIKLÓS UTCA
RÁKÓCZI FERENC UTCA
RÉVAY UTCA
STURMÁN UTCA

218

TÁNCSICS TELEP
TEMETŐ UTCA
VAJDA JÁNOS UTCA
VÁR UTCA
VÁROSHÁZ TÉR
VAS KÖZ
VASVÁR ÚT
VASVÁRI PÁL
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12. melléklet a 279/2011. (X. 20.) KH határozathoz

A SZÉCHENYI ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
279/2011. (X. 20.) KH
határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4)
bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdés, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése, az
államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a 2010.
évi CLIII. törvény 16. § (15) bekezdése alapján a Széchenyi István Közgazdasági
Szakközépiskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3. Létrehozásáról rendelkező határozat:

147/KH/2008. (V. 28.)”

2. Az alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: általános középfokú oktatás
Szakágazati besorolás:

853100”

3. Az alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere:
- Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853121
(nyelvi előkészítő évfolyam,
közgazdasági és ügyviteli szakmacsoportos osztályok, valamint
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos osztályok )
- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
853122
szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
- Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai
elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon (középfokú)

853211

- Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853212
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
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- Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon (középfokú)

853221

- Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési
évfolyamokon
853222
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
- Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a
szakképzési évfolyamokon

853231

- Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű
szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon
853232
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
(Szakmák jegyzékét az Alapító Okirat függeléke tartalmazza.)
- Felsőfokú szakképzés
- Iskolai intézményi étkeztetés

854211
562913

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat
rendszere:
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati
felnőttoktatás
Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Éttermi, mozgó vendéglátás
Munkahelyi étkeztetés
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.”

853214
853224
853234
855931
855932
856099
882129
561000
562917
931204
890441
890442
890443
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4. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul
fennmaradnak.

Ózd, 2011. október 20.

Fürjes Pál
polgármester

Záradék:
A Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okiratát Ózd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 279/2011. (X. 20.) KH határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján
lép hatályba.
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12/a. melléklet a 279/2010. (X. 20.) KH határozathoz

SZÉCHENYI ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
279/2011. (X. 20.) KH
határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4)
bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 29. § (1) bekezdés, 37. § (5)
bekezdés, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
90. § (1) és (2)
bekezdése, az államháztartás működéséről szóló 292/2009.
(XII. 19.) sz. Korm.
rendelet, valamint a 2010. évi CLIII. törvény 16. § (15) bekezdése alapján az alábbi –
egységes szerkezetbe foglalt - Alapító Okiratot adja ki:

1. A költségvetési szerv neve:
Rövid neve:
OM azonosítója:

Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola
SZIKSZI
029306

2. Székhelye:

3600 Ózd, 48-as út 6.

3. Létrehozásáról rendelkező határozat:

147/KH/2008. (V. 28.)

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

853100

5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere:
- Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853121
(nyelvi előkészítő évfolyam,
közgazdasági és ügyviteli szakmacsoportos osztályok, valamint
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos osztályok )
- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
853122
szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
- Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai
elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon (középfokú)

853211

- Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853212
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
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fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
- Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon (középfokú)

853221

- Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési
évfolyamokon
853222
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
- Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a
szakképzési évfolyamokon

853231

- Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű
szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon
853232
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd)
(Szakmák jegyzékét az Alapító Okirat függeléke tartalmazza.)
- Felsőfokú szakképzés
- Iskolai intézményi étkeztetés

854211
562913

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat
rendszere:
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati
felnőttoktatás
Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Éttermi, mozgó vendéglátás
Munkahelyi étkeztetés
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás

853214
853224
853234
855931
855932
856099
882129
561000
562917
931204
890441
890442
890443

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

általános középfokú oktatás Észak-magyarországi régió területén
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7. Irányító szerv neve, székhelye:

Felügyeleti szerve:

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

12. Alapító, illetve fenntartó neve és címe:

Ózd Város Önkormányzata
3600 Ózd, Városház tér 1.

13. Az intézmény típusa:

szakközépiskola

14. Nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai:

nincs

15. Tagintézményei:

nincsenek

16. Telephelye(i):
nincsenek
17. A feladatellátás szolgáló vagyon:
A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll a székhelyén lévő Ózd Városi
Önkormányzat tulajdonában álló 5286. hrsz.-ú , 6960 m2 alapterületű föld a rajta található
épületekkel, építményekkel. (3680 m2 alapterület.) (3600 Ózd, 48-as út 6.)
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
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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:

560 fő

20. Tagozat megnevezése:

nappali

21. Évfolyamok száma:
Az intézmény nyelvi előkészítő évfolyammal, 9-12/13. évfolyammal és 13-14. szakképző
évfolyammal működik
Ózd, 2011. október 20.

Fürjes Pál
polgármester

Záradék:
A Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okiratát Ózd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 279/2011. (X. 20.) KH határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép
hatályba.
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függelék

A SZÉCHENYI ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI
SZAKKÖZÉPISKOLA SZAKKÉPZÉSEI

1.

A szakképzési évfolyamokon az alábbi szakmákban folyik képzés az RFKB
döntése és a Sajó-menti TISZK-kel való egyeztetés szerint:

52 342 01 0000 00 00 Marketing- és reklámügyintéző
52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
54 346 01 0010 54 03 Ügyintéző titkár

2.

Indítható további szakmák:

52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző
52 341 04 1000 00 00 Kereskedelmi ügyintéző
52 347 03 0000 00 00 Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens
54 345 02 0000 00 00 Logisztikai ügyintéző
54 812 02 0010 54 01

Protokollügyintéző

54 812 02 0010 54 02 Utazásügyintéző
54 346 01 0010 54 01 Idegen nyelvi titkár
54 346 01 0010 54 02 Iskolatitkár
33 346 01 1000 00 00 Irodai asszisztens
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13. melléklet a 279/2011. (X. 20.) KH határozathoz

AZ ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
279/2011. (X. 20.) KH
határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4)
bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdés, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése, továbbá
az államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) sz. Korm. rendelet alapján az
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Alapító Okiratát az alábbiak szerint
módosítja:

1. Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3. Létrehozásáról rendelkező határozat:

244/KH/1995. (XI. 7.)”

2. Az alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Szakágazati besorolás:

alapfokú oktatás
852010

Az intézményeknél alkalmazott szakfeladatok a költségek, bevételek elszámolása.
Az alább felsorolt önállóan működő költségvetési szervek gazdasági feladatainak ellátása.
- Alkotmány Úti Összevont Óvoda
- Béke Telepi Óvodák
- Városközponti Napköziotthonos Óvoda
- Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda
- Árpád Vezér Általános Művelődési Központ
- Bolyky Tamás Általános Iskola
- Csépány-Somsály Általános Művelődési Központ
- Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda
- Sajóvárkonyi Általános Művelődési Központ
- Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola
- Újváros Téri Általános Iskola
- Vasvár Úti Általános Iskola

3600 Ózd, Alkotmány út 2.
3600 Ózd, Újváros tér 2.
3600 Ózd, Katona József út 7.
3600 Ózd, Kőalja út 149.
3600 Ózd, Árpád vezér út 13.
3600 Ózd, Bolyki Tamás utca 42.
3600 Ózd, Csépány út 117.
3600 Ózd, Petőfi Sándor út 18-20.
3600 Ózd, Mekcsey út 205.
3600 Ózd, 48-as út 6.
3600 Ózd, Újváros tér 1.
3600 Ózd Vasvár út 37/A.”

3. Az alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere:
- Óvodai intézményi étkeztetés
- Iskolai intézményi étkeztetés
- Óvodai nevelés, ellátás
- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

562912
562913
851011
851012
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- Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1–4. évfolyam)
- Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)

851013
852011

852012

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

852013

- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)
- Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
- Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
(nyelvi előkészítő évfolyam, közgazdasági és ügyviteli szakmacsoportos osztályok)
- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
- Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása
(9–10. évfolyam)
- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai
oktatása (9–10. évfolyam)
- Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
- Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti
oktatás a szakképzési évfolyamokon
- Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
- Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati
oktatás a szakképzési évfolyamokon
- Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
- Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési
évfolyamokon
- Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai
szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon
- Felsőfokú szakképzés
- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

852021

- Általános iskolai napközi otthoni nevelés

855911

- 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
855913
855914
855915

- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai

852022
853121
853122
853131
853132

853133
853134
853211
853212
853213
853221
853222
853223
853231
853232
854211
852023
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tanulószobai nevelése

855916

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat
rendszere:
Szállodai szolgáltatás
Éttermi, mozgó vendéglátás
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Összetett adminisztratív szolgáltatás
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Általános iskolai felnőttoktatás (5–8. évfolyam)
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

551000
561000
562917
562920
821100
841907
852024
856099
869042
882129
890441
890442
890443
949900

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. „
4. Az alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:
„8. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.”
5. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul
fennmaradnak.

Ózd, 2011. október 20.
Fürjes Pál
polgármester
Záradék:
Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Alapító Okiratát Ózd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 279/2011. (X. 20.) KH határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján
lép hatályba.
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13/a. melléklet a 279/2011. (X. 20.) KH határozathoz

Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokság
Alapító Okiratának
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
279/2011. (X. 20.) KH
határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4)
bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdés, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése, továbbá
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:
Rövidített neve:

Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága
AOIG

2. Székhelye:

3600 Ózd, Október 23. tér 1.

3. Létrehozásáról rendelkező határozat:

244/KH/1995. (XI. 7.)

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Szakágazati besorolás:

alapfokú oktatás
852010

Az intézményeknél alkalmazott szakfeladatok a költségek, bevételek elszámolása.
Az alább felsorolt önállóan működő költségvetési szervek gazdasági feladatainak ellátása.
- Alkotmány Úti Összevont Óvoda
- Béke Telepi Óvodák
- Városközponti Napköziotthonos Óvoda
- Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda
- Árpád Vezér Általános Művelődési Központ
- Bolyky Tamás Általános Iskola
- Csépány-Somsály Általános Művelődési Központ
- Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda
- Sajóvárkonyi Általános Művelődési Központ
- Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola
- Újváros Téri Általános Iskola
- Vasvár Úti Általános Iskola

3600 Ózd, Alkotmány út 2.
3600 Ózd, Újváros tér 2.
3600 Ózd, Katona József út 7.
3600 Ózd, Kőalja út 149.
3600 Ózd, Árpád vezér út 13.
3600 Ózd, Bolyki Tamás utca 42.
3600 Ózd, Csépány út 117.
3600 Ózd, Petőfi Sándor út 18-20.
3600 Ózd, Mekcsey út 205.
3600 Ózd, 48-as út 6.
3600 Ózd, Újváros tér 1.
3600 Ózd Vasvár út 37/A.

5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere:
- Óvodai intézményi étkeztetés
- Iskolai intézményi étkeztetés
- Óvodai nevelés, ellátás
- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1–4. évfolyam)
- Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók

562912
562913
851011
851012
851013
852011
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nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)

852012

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

852013

- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)
- Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
- Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
(nyelvi előkészítő évfolyam, közgazdasági és ügyviteli szakmacsoportos osztályok)
- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
- Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása
(9–10. évfolyam)
- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai
oktatása (9–10. évfolyam)
- Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
- Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti
oktatás a szakképzési évfolyamokon
- Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
- Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati
oktatás a szakképzési évfolyamokon
- Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
- Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési
évfolyamokon
- Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai
szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon
- Felsőfokú szakképzés
- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

852021

- Általános iskolai napközi otthoni nevelés

855911

- 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
855913
855914
855915

852022
853121
853122
853131
853132

853133
853134
853211
853212
853213
853221
853222
853223
853231
853232
854211
852023

- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai
tanulószobai nevelése

855916
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Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat
rendszere:
Szállodai szolgáltatás
Éttermi, mozgó vendéglátás
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Összetett adminisztratív szolgáltatás
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Általános iskolai felnőttoktatás (5–8. évfolyam)
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

551000
561000
562917
562920
682002
821100
841907
852024
856099
869042
882129
890441
890442
890443
949900

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

Ózd Város közigazgatási területén ellátja az önállóan működő
közoktatási intézmények pénzügyi-gazdasági feladatait.

7. Irányító szerv neve, székhelye:

Felügyeleti szerve:

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

8. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
9. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az intézmény vezetőjét 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

12. Alapító, illetve fenntartó neve és címe:

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

3600 Ózd, Városház tér 1.
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13. Nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai:

-

14. Tagintézményei:

-

15. Telephelye(i):

Karbantartó Műhely
3600 Ózd, Árpád vezér út 13.

16. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Az Árpád v. út 13. sz. alatt lévő Ózd Város Önkormányzat tulajdonában álló 8110. hrsz.-ú,
807 m2 alapterületű ingatlan. Az épület bruttó értéke: 4.837.534,-Ft.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon
használhatja.
Ingóságok, eszközök az intézmény általános vagyonleltára szerint.
17. Vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlanvagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.
A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályairól
szóló rendeletek az irányadók.
Ózd, 2011. október 20.

Fürjes Pál
polgármester
Záradék:
Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Alapító Okiratát Ózd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 279/2011. (X. 20.) KH határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép
hatályba.
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14. melléklet a 279/2011. (X. 20.) KH határozathoz

AZ ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 279/2011. (X. 20.) KH 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.) kormányrendelettel módosított, az
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) kormányrendelet alapján az Ózdi
Művelődési Intézmények Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere:

910201
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
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
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.
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910501
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
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,
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

949900

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.
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
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- az m.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenységekkel kapcsolatos bevételek és
kiadások
910121
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
- a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon - a használói és helyi
igényeknek megfelelően - a könyvek, dokumentumok beszerzésével (kötelespéldányjuttatás, 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
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
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.
890441
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890443
Egyéb közfoglalkoztatás
841901
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 13. pontja az alábbiak szerint módosul:
„13. Az intézmény típusa: többfunkciós közös igazgatású kulturális intézmény „
3. Az alapító Okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:
„16. Intézményegységei, telephelyei:
Intézményegységei:
Ózdi Művelődési Intézmények Városi Művelődési Központ
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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 4-6.”
4. Az alapító Okirat 17. pontja az alábbiak szerint módosul:
„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 4-6. szám alatti ingatlanból
2148 m2 a függelékben szereplő helyszínrajz szerint,
- 17065/1. hrsz-ú – 3625 Ózd-Szentsimon, Szentsimon út 82. szám alatti
ingatlanok.
- Árpád Vezér Úti Fiók Könyvtár Ózd, Árpád vezér út 22/A.
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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.”

5. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul
fennmaradnak.

Ózd, 2011. október 20.
Fürjes Pál
polgármester

Záradék:
Az Ózdi Művelődési Intézmények Alapító Okiratát Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 279/2011. (X. 20.) KH határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján
lép hatályba.
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14/a. melléklet a 279/2011. (X. 20.) KH határozathoz

ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 279/2011. (X. 20.) KH 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.) kormányrendelettel módosított, az
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 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
Szakágazati besorolás:

932900

5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere:

910201

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
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.
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910204
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
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
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,
fejlesztések bevételeit és kiadásait (amennyiben az intézmény más szakfeladaton
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elszámolandó tevékenységet is végez, az állagmegőrzési, felújítási és fejlesztési
tevékenységek bevételeit és kiadásait a szakmai alaptevékenység megfelelő tételei
arányában meg kell osztani).
591411

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

M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
- az m.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenységekkel kapcsolatos bevételek és
kiadások

910121
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
- a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon - a használói és helyi
igényeknek megfelelően - a könyvek, dokumentumok beszerzésével (kötelespéldányjuttatás, 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
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
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.
890441
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890443
Egyéb közfoglalkoztatás
841901
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.
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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. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
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:
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:
12. Alapító, illetve fenntartó neve és címe:

nincs
Ózd Város Önkormányzata
3600 Ózd, Városház tér l.

13. Az intézmény típusa: többfunkciós közös igazgatású kulturális 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
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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 4-6.
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 4-6. szám alatti ingatlanból
2148 m2 a függelékben szereplő helyszínrajz szerint,
- 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
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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. október 20.
Fürjes Pál
polgármester

Záradék:
Az Ózdi Művelődési Intézmények Alapító Okiratát Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a 279/2011. (X. 20.) határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép
hatályba.

245
Függelék

TÉRKÉP

246

17.) napirend
Tájékoztató az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft racionalizálásával kapcsolatos
döntések végrehajtásáról
Márton Ferenc észrevételezi, hogy az előterjesztésben behajthatatlan kinnlévőségek
vannak barter ügyletek kapcsán. Véleménye szerint ezeket ki kellene vizsgálni, mert a
barter a leghomályosabb gazdasági tevékenység. Továbbá azt is tartalmazza a tájékoztató,
hogy az ÓVTV Kht a könyvelője díjazását havi nettó 30 ezer Ft-tal csökkentette.
Kérdésként teszi fel, hogy akkor mennyit kereshetett eddig a könyvelő, ha lehetőség volt
ilyen nagyarányú fizetéscsökkentésre. Valamint hiányolja, hogy nincs megnevezve a
könyvelő személye. Tudomása szerint ő a Polgármesteri Hivatal egyik alkalmazottja, és
álláshalmozónak tartja, miközben magasan képzett szakemberek sokasága van munka
nélkül. Furcsállja azt is az anyagban, hogy létszámleépítés keretében olyan személyeket
bocsátottak el, akiknél az iskolai végzettség nem volt elég megfelelő, pedig ő ismert olyan
illetőt az elbocsátottak között, akinek a képzettsége a lehető legmagasabb az adott
szakterületen, olyan dolgozók pedig maradtak, akiknek oda nem illő képesítésük van.
Vitális István a cégek áttekintését végző Ad-hoc Bizottság vezetőjeként reagál az
elhangzottakra. Nem tartalmaz a tájékoztató barterügyleteket. Körbetartozások
kiegyenlítését javasolta a Bizottság az ÓVTV vezetőjének, de ilyen üzletet nem sikerült
létrehozni. A könyvelővel kapcsolatban elmondja, hogy vállalkozóként végzi
tevékenységét, nem alkalmazottként és nem másodállásban. A névszerinti említés
véleménye szerint személyiségi jogokat sértene. A létszám kérdésére válaszolva az
ügyvezetőnek joga van eldönteni, hogy kivel tud és akar együtt dolgozni, ez nem testületi
hatáskör.
Bukovinszky Zsolt megerősíti a Vitális István által elmondottakat, vagyis azt tartalmazza
a beszámoló, hogy barterügyletekre nincs, nem volt lehetőségük, a könyvelő pedig
vállalkozóként, és nem alkalmazottként végzi társaságuknál tevékenységét. A személyi
kérdésekre válaszolva: egy esetben rendkívüli felmondással, a többiben pedig közös
megegyezéssel vált meg a Kft az elbocsátott munkavállalóitól, és egy esetben sem
fordultak a volt dolgozók a Munkaügyi Bírósághoz.
Fürjes Pál kéri a jelenlévőket, a tájékoztatóban foglaltakat vegyék tudomásul.
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.
18.) napirend
Tájékoztató a
végrehajtásáról

„Települési

szilárd

hulladékkezelési

közszolgáltatási

szerződés”

Hozzászólás, vélemény, szóbeli kiegészítés nem hangzott el a tájékoztatóval kapcsolatban.
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.
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19.) napirend
Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok
Márton Ferenc 3 kérdéskörben kíván felszólalni. Az első: az Ózdi Távhő Kft felé
lakossági kérdéseket tesz fel. A fűtési szezon megkezdtével sokan úgy tapasztalták, hogy
a meleg nem volt megfelelő, teljes díjat kell-e fizetni erre a kezdeti időszakra? Második
kérdése: a nem fizetők miatti bevételkiesést bekalkulálják-e a fizetők tarifájába?
Halász Sándor hangsúlyozza, hogy a fűtés elindításakor a kezdeti időszak a
legkritikusabb pont. Ilyenkor derülnek ki az esetleges hibák. A megfelelő hőfokkal
indították a fűtést, s mindig az időjárás függvényében emelnek, illetve csökkentenek azon.
A második kérdésre válaszolva elmondja, hogy természetesen nincs benne a díjban a nem
fizetők hátráléka. Tájékoztatást ad arról is, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére az
elmúlt időszakban csökkent a lakossági hátrálék, köszönhetően egyrészt a részletfizetési
lehetőségnek, másrészt pedig nyár óta bevezetésre került az elektronikus fizetési
meghagyás, és elektronikus végrehajtás módszere. A 100 ezer Ft felett tartozók ellen a
Magyar Országos Közjegyzői Kamara azonnal fizetési meghagyást ad ki, melynek
eredményeként a hátralékkal rendelkezők is elkezdtek törleszteni. Az árral kapcsolatosan
ismerteti, hogy október 1-től megszületett a hatósági ár, amely megegyezik a márciusban
befagyasztott hatósági árral, ez Ózd viszonylatában 3340 Ft. Az állam hőtámogatást
nyújt, 3989 Ft áron kell megvásárolnia a Távhő Kft-nek a Sinergy Kft-től a hőt, de erre
1299,- Ft állami támogatást kapnak, továbbá GJ-onként 4226 Ft-ot lakossági, illetve
kiemelt intézmények tekintetében.
Dr. Mészáros Miklós helytelennek tartja, hogy a közérdekű kérdésre azonnal
válaszoljanak és kéri, hogy legyen meghatározva a hozzászólásokra adott idő.
Dr. Almási Csaba közli, az SZMSZ 29.§-a szabályozza, hogy ügyrendi kérdésben
bármelyik képviselő szót kérhet, egyebek kérdéskörben pedig a 30. § kimondja,
amennyiben a hozzászólásnak konkrét címzettje van, úgy a megszólítottnak lehetősége
van válaszolni, de vita nem nyitható.
Márton Ferenc a játszóterek állapotáról, és azok karbantartására kötött szerződésről
kíván beszélni. Utánanézett, hogy a játszóterek üzemeltetésére, karbantartására Ózd Város
Önkormányzata egy külső céggel (Fa-Firma Kft) kötött szerződést 2009-ben, tehát még az
előző polgármester idején, havi 450 EFt + ÁFA átalánydíjért, ami szerinte tekintve a
játszóterek állapotát, túl sok. Kérdése a városvezetés felé, hogy továbbra is fenn kívánja-e
tartani ezt a szerződést?
Fürjes Pál a feltett kérdésre válaszolva tájékoztatást ad arról, hogy az új önkormányzat
megválasztása után felülvizsgálták a szerződéseket, többek között az említett szerződést
is. Szerződésszegés nélkül egyoldalú megszüntetésére jogi következmények nélkül nincs
mód. A Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény folyamatosan figyelemmel
kíséri a játszóterek állapotát, az esetleges meghibásodásokat jelzi, ennek következtében a
Fa-Firma Kft kijavítja, rendbe teszi. December óta új játszóterek is épültek, melyek
megléte a szerződött összegen nem változtatott. Az Egyebek napirendi pont keretein belül
Dr. Bélteczki János képviselőnek adja át a szót.
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Dr. Bélteczki János örömmel számol be arról, hogy a választókerületében
(Hódoscsépány) korábban megszüntetett posta 2011. november 1-jétől újra üzemel a hét 5
napján, napi 1 órában. A forgalmi helyzet függvényében a nyitva tartási idő a későbbiek
folyamán még változhat. Köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik közreműködtek abban,
hogy ez a létesítmény újból működhessen.
Márton Ferenc hozzászólásában kifejti, hogy amikor az iskolák megyei kezelésbeadása
elkezdődött, Riz Gábor országgyűlési képviselő azt mondta, hogy az nem mehet a
minőség rovására. Ennek ellenére egyre nagyobb problémát jelentenek a közmű számlák
kifizetései is. Mit kíván tenni ezzel kapcsolatban az Önkormányzat? Másik gond, hogy a
Bólyai Farkas iskolában már szinte mindennapos vendég a Rendőrség, már drogdílert is
fogtak el ott. Javaslata, hogy a Városőrség közül egy-két főt ki lehetne vezényelni az
iskolába iskolaőrként. További problémaként említi, az Árpád iskolában kiderült az egyik
oktatóról, hogy nincs meg az oktatáshoz szükséges szakképesítése. Indult-e eljárás e
személlyel szemben?
Fürjes Pál tájékoztatást ad arról, hogy a megyei működtetésű intézményeknek
számlafizetési elmaradásaik vannak, melyet szóvá tett az Önkormányzat, és rendezését
ügyvédi felszólítással nyomatékosította. A többi kérdés utánajárást igényel, így azokra
később írásban válaszol. Végezetül felhívja képviselő-társai figyelmét az október 23-i
ünnepi ülésre és koszorúzásra, és az ülést bezárja.

K.m.f.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester

