
Jegyzőkönyv 
 
Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 17-én a 
Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 
 
Jelen vannak: 
Fürjes Pál, Fazekas Zoltán,  Boda István, Csutor László, Galanics Ferenc, Kisgergely 
András, Dr. Kósné Dargai Rita, Márton Ferenc, Dr. Mészáros Miklós, Obbágy Csaba, 
Tartó Lajos, Tóth Pál, Turiné Orosz Margit, Vitális István képviselők  
 
Távol van: Dr. Bélteczki János képviselő 
 
Jelen van továbbá: 
Dr. Almási Csaba  jegyző 
Dr. Sztronga Eszter  aljegyző 
Énekesné Dr. Kótka Andrea   jogtanácsos 
Krokavecz Györgyné   PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője 
Kovács-Hagyó Zoltán  PH. Pénzügyi Osztály vezetője  
Béri-Vitkó Ilona PH. Oktatási, Művelődési és Sport Osztály vezetője 
Kiss Lajos PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Osztály vezetője 
Dudásné Balázs Zita PH. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 

vezetője 
Oroszné Mák Erika PH. Hatósági Osztály vezetője 
Berki Lajos     Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője 
Halász Sándor    Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 
Bíró Ferenc     Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője 
Bukovinszky Zsolt    Ózdi Kommunikációs és Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Ihász Zoltán Borsod Volán Személyszállítási Zrt. területi 

igazgatója 
Szabó Gáborné    könyvvizsgáló 
Hilovszkyné Lukács Mária   Árpád Vezér Általános és Szakiskola igazgatója 
Márkus Lajosné    Petőfi Úti Óvoda vezetője 
Juhászné Völcsek Mária   Tétény Úti Óvoda vezetője 
Tengely András    Ózdinvest Kft. ügyvezetője 
Kovács Gergely    Ózdszolg Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Barczi Orsolya    Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény vezetője 
Nagy Sándorné Havelant Erika  könyvvizsgáló 
Pap Béláné    jegyzőkönyvvezető (1.-14/b.  napirendi pontig) 
Pataki Éva    jegyzőkönyvvezető (15/a. - 26. napirendi pontig) 
 
Fürjes Pál köszönti a megjelenteket. Kéri a jelenlévőket, hogy kapcsolják be a 
szavazógépet és kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat. Megállapítja, hogy Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mivel 14 képviselő jelen van. 
A napirendi pontokkal kapcsolatban a következő javaslatot teszi:  
- A meghívóban 2.) napirendként szereplő „Ózd Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …./…. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő 
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lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti 
díjáról szóló 19/2004. (IV. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról”, a 3.) 
napirendként szereplő „Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./….(….) 
önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi 
védőnői körzetekről szóló 8/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról”, az 
5.) napirendként szereplő „Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…. 
(….) önkormányzati rendelete egyes tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartásokról”, a 17.) napirendként szereplő „Javaslat az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésében a felújítások kiadási előirányzatára biztosított költségkeretek 
felhasználására”, valamint a 27.) napirendként szereplő „Tájékoztató a települési 
folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról” c. előterjesztés 
levételre kerüljön. 
- 14/a.) napirendként a „Javaslat Ózd Város Önkormányzatának az OVI-FOCI 
Közhasznú Alapítvánnyal közös pályázat benyújtására”, 14/b.) napirendként pedig a  
„Javaslat az ÉMOP-2.1.1/B-12 kódszámú pályázat benyújtásához megvalósulási 
tanulmány elkészítésére” c. előterjesztés kerüljön felvételre. 
 
Kéri, az elhangzott módosításokkal együtt szavazzanak a napirenddel kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület  14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendet 
fogadja el: 
 
 
1.)  Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…..(…) önkormányzati 

rendelete a szennyvízcsatorna hálózatra történő bekötéshez kapcsolódó 
közműfejlesztési hozzájárulásról  
 
Előterjesztő: Polgármester  

 
2.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../…..(…) önkormányzati 

rendelete egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek 
hatályon kívül helyezéséről 

 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
3.) Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási 

Rt. között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítására 
 
Előterjesztő:  Polgármester 

 
4.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata által Ózd város közigazgatási területén helyi, 

autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra kiírandó pályázati 
felhívás feltételeinek meghatározására 

 
Előterjesztő:  Polgármester  
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5.) Javaslat KEOP pályázat benyújtására a Városi Sportcsarnok villamos energia 
megtakarítását eredményező korszerűsítésére  

 
Előterjesztő:    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

 
6.) Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására 
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
7.) Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására 
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
8.) Javaslat az Ózdi Vízmű Kft. jövőbeni működtetésével kapcsolatos döntések 

meghozatalára  
 
Előterjesztő:  Polgármester 

 
9.) Javaslat az Ózdi Művelődési Intézmények Ózd, Gyár út 4. szám alatti épületében 

"Mizerák István terem" kialakítására és elnevezésére  
  

Előterjesztő:  Polgármester 
 
10.) Javaslat a maximális osztály/csoportlétszám túllépésének engedélyezésére az 

Árpád Vezér ÁMK négy osztályában 
 

Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
 
11.)  Javaslat a közoktatási intézmények átszervezésére 

           
Előterjesztő: Alpolgármester  

  
 
12.)  Javaslat Fürjes Pál polgármester fizetett szabadságának engedélyezésére 
 
  Előterjesztő: Alpolgármester 
 
13.) Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására 
 

 Előterjesztő:  Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője 
   
14/a.) Javaslat Ózd Város Önkormányzatának az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvánnyal 

közös pályázat benyújtására 
 

 Előterjesztő: Polgármester 
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14/b.) Javaslat az ÉMOP-2.1.1/B-12 kódszámú pályázat benyújtásához megvalósulási 
tanulmány elkészítésére 

 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
15/a.) Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi 

tevékenységéről  
Javaslat a mérleg megállapítására, az eredmény-kimutatás és az üzleti jelentés 
jóváhagyására 

 
Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 
15/b.)  Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi közhasznúsági 

jelentésének jóváhagyására 
 

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
16.)  Beszámoló az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2011. évi tevékenységéről 

Javaslat a mérleg megállapítására, az eredmény-kimutatás és az üzleti jelentés 
jóváhagyására 

 
Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője 

 
17/a.) Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2011. évi tevékenységéről 
  Javaslat a mérleg megállapítására és eredmény-kimutatás jóváhagyására 

 
Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője   

 
17/b.) Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2011. évi közhasznúsági 

jelentésének jóváhagyására  
 

Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
18/a.)  Beszámoló az ÓZDINVEST Kft. 2011. évi tevékenységéről 

Javaslat a mérleg megállapítására, az eredmény-kimutatás és az üzleti jelentés 
jóváhagyására 

 
Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

 
18/b.) Javaslat az ÓZDINVEST Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadására 

 
Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
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19.)  Javaslat az Ózdi Távhő Kft. 2012/2013. évi gázbeszerzési szerződésének 

megkötésére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadására 
 

Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője  
 
20.)  Beszámoló az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről 

Javaslat a mérleg megállapítására, az eredmény-kimutatás és az üzleti jelentés 
jóváhagyására 

 
Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője  

 
21.)  Tájékoztató az Ózd Városi Sportegyesület tevékenységéről 
 
  Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
 
22.) Tájékoztató a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 

2011. évi tapasztalatairól  
 

Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
 
23/a.)  Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú lakásbérlemények 2011. I-V. havi 

bevételeiről és azok felhasználásáról  
 

Előterjesztő:    ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
23/b.) Tájékoztató az ÓZDINVEST Kft. kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú 

lakásbérlemények 2011. VI-XII. havi bevételeiről és azok felhasználásáról  
 

Előterjesztő:    ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
 
24.) Tájékoztató a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2011-2012. évi 

téli felkészülési programjának teljesítéséről  
 

 Előterjesztő: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 
intézményvezetője 

 
25.)  Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 
 
 
Fürjes Pál: a 8.) napirend „Javaslat az Ózdi Vízmű Kft. jövőbeni működtetésével 
kapcsolatos döntések meghozatalára” c. előterjesztés nyilvános tárgyalása gazdasági 
érdekeket sérthet, ezért javasolja zárt ülésen történő tárgyalását. Kéri, szavazzanak az 
előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásáról. 
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A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyetért azzal, hogy a „Javaslat az Ózdi Vízmű Kft. jövőbeni működtetésével 
kapcsolatos döntések meghozatalára” c. előterjesztés zárt ülés keretében  
kerüljön megtárgyalásra.  
 
Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán alpolgármesternek. 
 

1.) napirend 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…..(…) önkormányzati 

rendelete a szennyvízcsatorna hálózatra történő bekötéshez kapcsolódó 
közműfejlesztési hozzájárulásról 

 
Fürjes Pál elmondja, törvényi módosítás az elfogyasztott ivóvízzel arányos 
talajterhelési díjat tízszeresére emelte, tehát a térségben 180 Ft/m3-ről 1800 Ft/m3-re. A 
törvényalkotó szándéka az volt, hogy a lakosság éljen a lehetőséggel, és ahol van 
kiépített hálózat kössön rá. A rendelettel az önkormányzatra érvényes szabályokat 
pontosítják, időben három szakaszra bontva a hozzájárulás mértékét. 2004. október 31-
ig történő rákötés esetén 11.000 Ft + ÁFA/ingatlan, 2004. november 1. utáni rákötés 
esetén 72.000 Ft + ÁFA/ingatlan, valamint 2012. július 31. után megvalósuló bekötés 
esetén  pedig 143.000 Ft + ÁFA/ingatlan a hozzájárulás mértéke.  
 
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a rendelettel kapcsolatban. 

 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotja az alábbi rendeletet:  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2012. (V. 18.) önkormányzati rendelete  

a szennyvízcsatorna hálózatra történő bekötéshez  kapcsolódó  
közműfejlesztési hozzájárulásról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 
I.2.6 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és 
Rendészeti Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
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1. §  
 

(1) A rendelet hatálya Ózd város közigazgatási területén 2012. július 31-ig kiépített 
szennyvíz-közműhálózatra történő rákötésekre terjed ki. 

(2) A közműfejlesztési hozzájárulást az ingatlan magánszemély tulajdonosa, több 
tulajdonos esetén a közöttük létrejött megállapodás szerinti tulajdonos fizeti 
meg.  

        2. §  
 

(1) Abban az esetben, ha a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére 2012. 
július 31-ig sor kerül, a közműfejlesztési hozzájárulás mértéke: 

a) a 2004. október 31-ig kiépült szennyvíz-közműhálózatra történő rákötés esetén 
11.000 Ft + ÁFA/ingatlan, 

b) a 2004. november 1. után kiépült szennyvíz-közműhálózatra történő rákötés 
esetén 72.000 Ft + ÁFA/ingatlan. 

(2) A közműfejlesztési hozzájárulást Ózd Város Önkormányzata (a továbbiakban: 
Önkormányzat) 11734121-15350088-00000000 számú számlájára kell 
megfizetni. 

3. § 
 

(1) Abban az esetben, ha a közműfejlesztési hozzájárulást a tulajdonos az 1.§ (1) 
bekezdésében megjelölt határidőig megfizeti, és a szennyvíz-közműhálózatra 
történő rákötést az Ózdi Vízmű Kft.-nél (a továbbiakban: közmű üzemeltető) 
kezdeményezi, a szennyvíz bekötővezeték megépítésének igazolt költségeit az 
Önkormányzat átvállalja. Az átvállalt költséget az Önkormányzat a kivitelezést 
végző közmű üzemeltető részére számla ellenében megfizeti.  

(2) A megépített bekötővezeték az Önkormányzat tulajdonát képezi. 
(3) A szennyvíz-közműhálózatra történő rákötést a közmű üzemeltető csak akkor 

végezheti el, ha a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetését az Ózd Városi 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya igazolta. 

(4) A rákötéshez szükséges terv elkészíttetésének költsége az ingatlan tulajdonosát 
terheli. 

(5) A közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése csak a szennyvíz-közműhálózatra 
történő rákötés lehetőségét biztosítja. 

(6) A szennyvíz-közműhálózatra történő rákötés ingatlantulajdonos hibájából 
történő elmaradása a megfizetett közműfejlesztési hozzájárulás visszatérítését 
nem eredményezi. 

 
4.§ 

 
2012. augusztus 1-jétől a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése mellett a 
szennyvíz bekötővezeték megépítésének összes költsége is az ingatlan tulajdonosát 
terheli. A bekötővezeték megépítésének költségét a közmű üzemeltető által kiállított 
számla alapján, a közmű üzemeltető részére kell megfizetni. 
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5.§ 
 
Mentesül a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése alól az a tulajdonos, akinek 
közös háztartásában fogyatékossági támogatásban részesülő személy él. A támogatásra 
való jogosultságot a folyósító szerv által kiállított határozattal kell igazolni. 
 

6.§ 
 

(1) A 2. § (2) bekezdés szerinti közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére a 
tulajdonos kérelme alapján a Polgármester legfeljebb 3 havi részletfizetést 
adhat abban az esetben, ha a tulajdonos háztartásában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének másfélszeresét és a tulajdonos igazolja, hogy ivóvíz és talajterhelési 
díj tartozása nincs. 

(2) A havi jövedelmet munkáltatói igazolással, adóbevallással, nyugdíjas 
szelvénnyel, szociális, munkanélküli ellátásról vagy gyermek tartásdíj 
megállapításáról szóló jogerős határozattal kell igazolni. 

(3) Az ivóvíz díj megfizetését a szolgáltató, a talajterhelési díj megfizetését a  helyi 
adóhatóság igazolja. 

7.§ 
  

Ez a rendelet 2012. június 1-jén lép hatályba. 
 

8.§ 
 

Hatályát veszti: 
1. a szennyvízcsatorna beruházásokhoz kapcsolódó lakossági önkéntes 

közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 28/2004. (XI.1.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet), 

2. a Rendelet módosításáról szóló 24/2005.(VII.27.) önkormányzati rendelet.  
 
 
 Dr. Almási Csaba       Fürjes Pál 
        jegyző              polgármester  
 

-.-.- 
 

2.) napirend 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../…..(…) önkormányzati 

rendelete egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek 
hatályon kívül helyezéséről 

 

Dr. Almási Csaba ismerteti, a meghívóban szereplő előterjesztés címe kiegészül két 
szóból álló mondatszerkezettel, a rendelet egyes rendeletek szabálysértési 
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szól. A Parlament elfogadta a 2012. évi 
II. törvényt, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
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nyilvántartási rendszerről. A törvény 2015. április 15-én lépett hatályba, és a 
szabálysértési tényállások megállapításának kizárólagos jogát az államra ruházta. 
Szabálysértési tényállást az önkormányzatok nem állapíthatnak meg. A törvény május 
31-i határidővel előírja az önkormányzatoknak,  vizsgálják át a helyi rendeleteket, és a 
szabálysértésekre utaló rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni. Ennek a 
kötelezettségnek tesz eleget az előterjesztés.  
 
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a rendelettel kapcsolatban.  
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotja az alábbi rendeletet:  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2012.(V. 18.) önkormányzati rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek 
hatályon kívül helyezéséről 

 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásokról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II. törvény 254. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában megállapított feladatkörében eljárva, Ózd Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete I.2.6. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
Hatályát veszti: 
 

1. a közterületekről szóló 16/1994. (VII.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) 
bekezdésében az „a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvényt és az 
egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendeletet” 
szövegrész, a 15.§ (2)-(3) bekezdése, a 15.§ (4) bekezdésében az „a 
szabálysértés jogkövetkezményein túlmenően” szövegrész, és a 15.§ (6) 
bekezdésében az „Ezzel azonban a használó nem mentesül a (2) bekezdésben 
foglalt jogkövetkezmények alól. ” szövegrész, 

 
2. a közcélú zöldfelületekről szóló 25/1994. (XII.8.) önkormányzati rendelet  

25. § -a, 
 

3. a közkifolyók használatáról szóló 6/1997. (III.10.) önkormányzati rendelet  
5. §-a, 
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4. az állattartás szabályozásáról szóló 8/2000. (IV.7.) önkormányzati rendelet  

22. §-a, 
 

5. a közterületek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról szóló 
26/2000. (IX.28.) önkormányzati rendelet 7. §-a, 

 
6. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2001. (IV.02.) 

önkormányzati rendelet 17. §-a, 
 

7. a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 33/2001. 
(XII.20.) önkormányzati rendelet 6. § (1)-(2) bekezdése, 

 
8. a levegő minőségének védelméről szóló 37/2005. (XII.22.) önkormányzati 

rendeletének 16. §-a, 
 

9. a közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév 
táblák és házszám táblák elhelyezéséről szóló 18/2011. (VI.22.) önkormányzati 
rendelet 13. §-a, 

 
10. a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről 

szóló 31/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelet 16. §-a. 
 

2.§ 
 

Ez a rendelet 2012. május 31-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
       Dr. Almási Csaba         Fürjes Pál 
                jegyző                           polgármester 
 

-.-.- 
 

3.) napirend 
Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN 

Személyszállítási Rt. között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási 
szerződés módosítására 

 
Vitális István elmondja, lakossági kérés alapján került sor a 33A járat menetrendjének 
módosítására. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja 
az előterjesztést. 
 
Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
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Obbágy Csaba mint területi képviselő, köszönetet mond a Polgármester Hivatal  és a 
Borsod Volán dolgozóinak a lakossági kérésre történt gyors reagálásért.  
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

70/2012. (V. 17.) határozata 
Ózd város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt. között 

2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést 
hozza: 
 
1. A Képviselő-testület az Ózd város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN 

Személyszállítási Rt. (jelenleg BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt.) között 
Ózd város közigazgatási területére vonatkozóan 2004. december 22-én kötött 
közszolgáltatási szerződés módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
Ózd város helyi autóbusz menetrend szerinti közlekedésének menetrendje 2012. 
június 01-jei hatállyal az alábbiak szerint változik: 

 
33A járat (Autóbuszállomás – Center, forduló vonalon):  

 
Munkaszüneti napokon: 
7.40 helyett 6.35 Autóbuszállomás – Center forduló 
9.10 helyett 8.10 Center forduló – Autóbuszállomás 
16.35 helyett 17.10 Autóbuszállomás – Center forduló 

 
Munkanapokon: 
16.40 helyett 17.10 Autóbuszállomás – Center forduló 

 
2. A Képviselő-testület a 2004. évi XXXIII. törvény 9. § (5) bekezdése 

figyelembevételével hozzájárul a közszolgáltatási szerződés módosításához és 
felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására.  

 
Felelős: Polgármester 
 A szerződés előkészítéséért: PH. Településfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
Határidő: 2012. május 31. 
 

-.-.- 
 

 
 



 12 

4.) napirend 
Javaslat Ózd Város Önkormányzata által Ózd város közigazgatási területén 

helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra kiírandó 
pályázati felhívás feltételeinek meghatározására 

 
Fürjes Pál: a pályázati felhívás részletes tartalmi elemeinek meghatározására 
képviselőkből álló eseti bizottságot jelölnek ki, a bizottság elnökének Vitális Istvánt, 
tagjainak Galanics Ferencet, Obbágy Csabát, Tartó Lajost és Tóth Pált javasolja. A 
választásnál szem előtt tartották, hogy az előkészítés során lehetőleg minden terület, a 
peremkerületek is képviseltetve legyenek.  
 
Vitális István elmondja, a jelenleg fennálló közszolgáltatási szerződés 2012. 
december 31-vel lejár. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. 
törvény július 1-i hatálybalépésével új helyzet alakul ki, ugyanis a törvény az 
önkormányzatok önként vállalt feladataként határozza meg a helyi személyszállítási 
feladatok ellátását, minden anyagi és egyéb következményével együtt. Jelenleg ez a 
szolgáltatás hosszú évek óta veszteséges, a közeljövőben azonban nem lesz 
fenntartható, hisz az önkormányzatnak erre nem lesz anyagi fedezete. Saját 
hatáskörben kell majd meghatározni a teljes tömegközlekedés felépítését, díjszabását, 
a menetrendet.  A törvény pályázati eljárást ír elő, eseti bizottság fog létrejönni, 
melynek feladata a feltételek részletes kidolgozása, nyílt pályázat keretében a 
szolgáltató kiválasztása. Számos fórumon, napilapban, interneten meg kell jelentetni a 
pályázati felhívást. Nem lesz könnyű dolga sem az eseti bizottságnak, sem a 
Képviselő-testületnek, de bíznak abban, hogy sikerül olyan szolgáltatót kiválasztani és 
menetrendet kialakítani, amely a lakosság igényét kielégíti. Az már most látható, hogy 
az utóbbi időszak legjelentősebb változtatására szükség lesz.  A Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság mind a személyekre tett javaslatot, mind az előterjesztést 
elfogadásra javasolja. 
 
Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja az eseti bizottság tagjaira tett javaslatot és az előterjesztést.  
 
Fazekas Zoltán kéri Galanics Ferencet, Obbágy Csabát, Tartó Lajost, Tóth Pált, 
illetve Vitális Istvánt, nyilatkozzanak személyes érintettségükről, és arról, hogy részt 
kívánnak-e venni a szavazásban.  
 
Galanincs Ferenc bejelenti személyes érintettségét és részt kíván venni a szavazásban. 
 
Obbágy Csaba bejelenti személyes érintettségét és a szavazásban részt kíván venni. 
 
Tartó Lajos bejelenti személyes érintettségét és részt kíván venni a szavazásban. 
 
Tóth Pál személyes érintettségét bejelenti és részt kíván venni a szavazásban. 
 
Vitális István bejelenti személyes érintettségét és részt kíván venni a szavazásban. 
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Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak Galanics Ferenc képviselő eseti bizottsági taggá 
történő megválasztásáról.  
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
Galanics Ferenc képviselőt eseti bizottsági taggá megválasztja 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak Obbágy Csaba képviselő eseti bizottsági taggá 
történő megválasztásáról. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Obbágy 
Csabát képviselőt eseti bizottsági taggá megválasztja 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak Tartó Lajos képviselő eseti bizottsági taggá történő 
megválasztásáról. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Tartó 
Lajos képviselőt eseti bizottsági taggá megválasztja 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak Tóth Pál képviselő eseti bizottsági taggá történő 
megválasztásáról.  
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Tóth Pál 
képviselőt eseti bizottsági taggá megválasztja. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak Vitális István képviselő eseti bizottság elnökévé 
történő megválasztásáról.  
 
A Képviselő-testület 13 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül Vitális István 
képviselőt az eseti bizottság elnökévé megválasztja. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az elhangzott módosításokkal együtt a határozati 
javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozza: 

 
 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

71/2012. (V. 17.) határozata 
Ózd Város Önkormányzata által Ózd város közigazgatási területén helyi, 

autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra kiírandó pályázati 
felhívás feltételeinek meghatározásáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
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1.) A Képviselő-testület Ózd város helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási feladatát önként vállalt feladatként határozza meg. 

 
2.) A Képviselő-testület a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt.-vel megkötött 

közszolgáltatási szerződés 2012. december 31-én történő megszűnésére tekintettel 
felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az 1370/2007/EK rendelet 7. cikkének (2) 
bekezdésében meghatározott tartalommal elkészített előzetes tájékoztatót az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában tegye közzé. 

 
3.) A Képviselő-testület az Ózd város helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti 

személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pályázatot 
ír ki.  

 
4.) A Képviselő-testület a 3.) pontban meghatározott pályázati felhívás részletes 

tartalmi elemeinek meghatározására az alábbi személyekből álló 5 fős Eseti 
Bizottságot jelöli ki:  

 
         Vitális István  – elnök 
 Galanics Ferenc  – tag 
 Obbágy Csaba  – tag 
 Tartó Lajos  – tag 
 Tóth Pál  – tag 
 
5.) A Képviselő-testület felhatalmazza az Eseti Bizottságot, hogy szakmai 

információgyűjtés, igényfelmérés céljából a Borsod Volán Személyszállítási Zrt-
vel és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel tárgyalásokat kezdeményezzen. 

 
6.) A határozat 4.) pontjában kijelölt Eseti Bizottság által előkészített pályázat 

kiírásáról a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén dönt. 
 
Felelős: Pályázati felhívás előkészítéséért és döntésre előterjesztésért:   

Eseti Bizottság elnöke 
  Az Eseti Bizottság munkafeltételeinek biztosításáért: 
  PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 

Előzetes tájékoztató közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában: 
Polgármester 

 Határidő: értelemszerűen   
-.-.- 

 
5.) napirend 

Javaslat KEOP pályázat benyújtására a Városi Sportcsarnok villamos energia 
megtakarítását eredményező korszerűsítésére 

 
Vitális István hangsúlyozza, jelen előterjesztés még nem a pályázat benyújtásáról, 
hanem az előkészítéséről szól, melynek nincs pénzügyi kihatása. A pályázat napelem 
technológia  telepítését tartalmazza, melynek révén energia megtakarítást és 
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konformitást tudnak elérni a Sportcsarnok épületében.  A Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 

 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
72/2012. (V. 17.) határozata 

KEOP pályázat benyújtásáról a Városi Sportcsarnok villamosenergia 
megtakarítását eredményező korszerűsítéséhez 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:  
 
1.)   Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Városi 

Sportcsarnok villamosenergia megtakarítást eredményező korszerűsítése céljából 
a KEOP-4.9.0 számú, megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált 
épületenergetikai fejlesztések végrehajtására vonatkozó pályázat előkészítéséhez 
az alábbi pénzügyi feltételek mellett: 
- a korszerűsítés bruttó összköltsége:   56.000.000,- Ft 
- a 85 %-os KEOP támogatás összege:   47.600.000,- Ft 
- a 15 %-os önrész összege:         8.400.000,- Ft. 

 
2.)  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előkészítést követően és a 

pályázati kiírás függvényében a későbbiek során dönt a pályázat benyújtásáról. 
 
3.)   Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Ózd Város 

Polgármesterét a pályázat benyújtásához szükséges előzetes tárgyalások 
lefolytatására, az előkészítéssel kapcsolatos megállapodás megkötésére és az 
ehhez szükséges dokumentumok aláírására. 

 
Felelős: 
-  Pályázat előkészítéséért: PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 

vezetője 
-  Dokumentumok aláírásáért: Polgármester 
 
Határidő: értelemszerűen (a pályázati kiírás függvényében) 
 

-.-.- 
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6.) napirend 
Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására 

 
Dr. Almási Csaba ismerteti, a módosításra a tavaly év végén elfogadott 
államháztartási törvény és annak végrehajtási rendeletéül szolgáló kormányrendelet 
alapján kerül sor, mely elválasztja a polgármesteri hivatal és az önkormányzat 
feladatait és annak ellátási módját. Ennek a követelménynek tesz eleget az 
előterjesztés.  
 
Vitális István tájékoztat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra 
javasolja az előterjesztést. 
 
Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
73/2012.(V.17.) határozata 

az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 
módosításáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti előterjesztést megtárgyalta és  
az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 
módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jelen 
határozat 1.,   illetve 1/a. melléklete szerint jóváhagyja. 
 

           A dokumentumok aláírására a polgármestert hatalmazza fel. 
 
     Felelős: Polgármester 
     Határidő: azonnal 
 
 
2. A Képviselő-testület elrendeli a módosító és egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratok Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba vételével kapcsolatos intézkedés megtételét. 

 
 
     Felelős: Pénzügyi Osztály Vezetője 
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     Határidő: az alapító okiratok aláírását követő 8 napon belül 
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1. melléklet a 73/2012.(V. 17.)  határozathoz  
 

 
AZ ÓZD VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 
 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 73/2012. (V. 17.)  
határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) 
bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 8. §-a, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet 5. §-a alapján  az   Ózd Városi Polgármesteri Hivatal - Ózd Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (II.16.) határozata  1/a 
melléklete szerint jóváhagyott - alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:  
 

1. ) Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„4.) Jogszabályban meghatározott közfeladatai: 
 

a. Kötelező feladatok: 
 

aa) Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre 
való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, 

ab) A területi, körzeti igazgatási feladatok ellátása (elsőfokú gyámügyi és 
építésügyi hatáskor gyakorlása, valamint az Okmányirodához telepített 
feladatok végrehajtása). 

ac) Adóigazgatási feladatok ellátása. 
ad) A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat tervezési, 

gazdálkodási, finanszírozási, beszámolási feladatainak ellátása. 
ae) Belső ellenőrzési csoport működtetése. 
 

 
b. Önként vállalt feladat: 
 

ba) Társulások munkaszervezeti feladatainak ellátása.” 
 
 
2.) Az alapító okirat 5. pontjában az érvényes szakfeladatok száma és 
megnevezése  az alábbiak szerint módosul: 
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 „Érvényes szakfeladatok  
 száma és megnevezése  
      
      
 Szám Megnevezés  
 552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás    
 562917 Munkahelyi étkeztetés    
 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése    
 692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység    
 841112 Önkormányzati jogalkotás    
 841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek  
 841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek   

 
841116 

 
Országos és helyi nemzetiségi  önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

 841117 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek  
 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek  
 841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység   
 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó  igazgatási tevékenysége 
 841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége  
 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés  
 841173 Statisztikai tevékenység  
 841907 Önkormányzatok elszámolásai  a költségvetési szerveikkel    
 882111 Aktív korúak ellátása    
 882112 Időskorúak járadéka    
 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon    
 882115 Ápolási díj alanyi jogon    
 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás    
 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás    
 882119 Óvodáztatási támogatás    
 882201 Adósságkezelési szolgáltatás    
 882202 Közgyógyellátás    
 889935 Otthonteremtési támogatás    
 889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése    
 889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és –átalakítási támogatása    
 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás    

 
890442 

 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatása    

 890443 Egyéb közfoglalkoztatás”    
 
  

 
 3.) Az alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„8.) Gazdálkodási besorolása: 
       Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.” 
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4.) Az alapító okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„10.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyok   megjelölése: 

 
a.) Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. rendelkezései 
az irányadók.  

b.) Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

c.) Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvényben foglalt 
szabályok irányadók. 

d.) Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959.évi IV. törvény rendelkezései az irányadók (pl. megbízási 
jogviszony).” 

 
5.) Az alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„13.) A Polgármesteri Hivatal telephellyel nem rendelkezik.’ 
 

 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban 
változatlanul fennmaradnak. 
 
  
  Ózd, 2012. május 17. 
 

Fürjes Pál 
polgármester 
 

   Záradék: 
 
Az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát Ózd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 73/2012. (V. 17.)  határozatával hagyta jóvá. 
 
 
Jelen alapító okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés 
napján lép hatályba. 
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1/a  melléklet  a 73/2012. ( V. 17.)  határozathoz 

 
AZ ÓZD VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 
 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 73/2012. (V. 17.)  
határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) 
bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, az  
államháztartás végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  5. 
§-a alapján az alábbi  - egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratot adja ki: 
 
   1.)   A költségvetési szerv neve: 

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal 
 

   2.) A költségvetési szerv székhelye: 
3600 Ózd, Városház tér 1. 
 

3.) A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat:  
11/KH/1990. (X. 24.) 
 

4.) Jogszabályban meghatározott közfeladatai: 
 

a. Kötelező feladatok:  
 

aa) Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek 
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátása, 

ab) A területi, körzeti igazgatási feladatok ellátása (elsőfokú gyámügyi és 
építésügyi hatáskor gyakorlása, valamint az Okmányirodához telepített 
feladatok végrehajtása). 

ac) Adóigazgatási feladatok ellátása. 
ad) A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat tervezési, 

gazdálkodási, finanszírozási, beszámolási feladatainak ellátása. 
ae) Belső ellenőrzési csoport működtetése 

 
b. Önként vállalt feladat: 
 

ba) Társulások munkaszervezeti feladatainak ellátása. 
 

5.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
     Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
Államháztartási szakágazati besorolása:  841105 
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 Érvényes szakfeladatok  
 száma és megnevezése  
      
      
 Szám Megnevezés  
 552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás    
 562917 Munkahelyi étkeztetés    
 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése    

 
692000 

 
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői 
tevékenység    

 841112 Önkormányzati jogalkotás    
 841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek  
 841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek   

 
841116 

 
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

 841117 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek  
 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek  
 841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység   
 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
 841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége  
 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés  
 841173 Statisztikai tevékenység  
 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel    
 882111 Aktív korúak ellátása    
 882112 Időskorúak járadéka    
 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon    
 882115 Ápolási díj alanyi jogon    
 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás    
 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás    
 882119 Óvodáztatási támogatás    
 882201 Adósságkezelési szolgáltatás    
 882202 Közgyógyellátás    
 889935 Otthonteremtési támogatás    
 889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése    

 
889967 

 
Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és –átalakítási 
támogatása    

 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás    

 
890442 

 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása    

 890443 Egyéb közfoglalkoztatás    
 
 
6.)A költségvetési szerv illetékességi területe: 

Ózd város közigazgatási területe, amennyiben jogszabály ettől eltérően nem 
rendelkezik. 

 
7.)Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 

Ózd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
3600 Ózd Városház tér 1. 
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    8.) Gazdálkodási besorolása: 
          Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

 
9. ) A költségvetési szerv vezetőjének (jegyző) kinevezési rendje: 

A képviselő-testület – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított 
képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés 
határozatlan időre szól. 
 

10.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyok   megjelölése: 

 
a.) Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. rendelkezései 
az irányadók.  

b.) Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

c.) Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvényben foglalt 
szabályok irányadók. 

d.) Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959.évi IV. törvény rendelkezései az irányadók (pl. megbízási 
jogviszony). 

 
11.) A költségvetési szerv vállalkozási  tevékenységet nem folytat. 

 
12.) Jogi személyiségű szervezeti egysége nincs. 

 
13.) A Polgármesteri Hivatal telephellyel nem rendelkezik. 

 
 
 
Ózd, 2012. május 17.  
                                                                                                 Fürjes Pál 
                                         polgármester 
 
Záradék 

 
Az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát  Ózd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 73/2012. (V. 17.)  határozatával hagyta jóvá. 
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép 
hatályba. 

 
-.-.- 
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7.) napirend 
Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására 

 
Fürjes Pál mint előterjesztő, a határozati javaslatot az alábbi támogatásokkal egészíti 
ki. A terület képviselőjének céltartalékából 150.000,-Ft-ot, míg általános tartalékból 
150.000,-Ft-ot javasol a Tábla Fejlesztéséért Alapítvány részére.  
 
Vitális István ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra 
javasolja az előterjesztést.  
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az elhangzott módosítással együtt a határozati 
javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
74/2012.(V.17.) határozata 

alapítványok támogatásának jóváhagyásáról 
 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi alapítványok általános és céltartalékból 
történő támogatását.  
 
 Ózd Olvasóért Alapítvány           200.000 Ft 
 (általános tartalékból) 
 Tábla Fejlesztéséért Alapítvány          150.000 Ft 

(lakóterületi céltartalékból) 
 Tábla Fejlesztéséért Alapítvány         150.000 Ft 
 (általános tartalékból) 
 
Felelős: Pénzügyi osztályvezető 
Határidő: Támogatási megállapodás megkötését követően 

-.-.- 
 

A 8.) napirend tárgyalása zárt ülés keretében történik.  
 

9.) napirend 
Javaslat az Ózdi Művelődési Intézmények Ózd, Gyár út 4. szám alatti épületében 

"Mizerák István terem" kialakítására és elnevezésére 
 

Obbágy Csaba elmondja, a közművelődés helyi szabályozásáról szóló 18/2000. 
önkormányzati rendelet támogatja Ózd város kulturális, művészeti értékeinek ismertté 
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tételét, a város hagyományainak, művészeti értékeinek, jeles személyiségeinek 
bemutatását, értékelését és a közmegbecsülés növelését. Ennek szellemében készült az 
előterjesztés. 2012. május 25-én az Ózdi Napok keretében szeretnék megnyitni az 
„Élet/művészet – Mizerák István fotográfiai„ elnevezésű kiállítást és ezzel egyidejűleg 
a helyiség Mizerák István nevét veszi fel. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Fazekas Zoltán örül, hogy a terem átadására az Ózdi Napok keretében kerülhet sor, 
hisz a Képviselő-testület elhatározta, hogy minden évben maradandó értéket kíván 
állítani Ózd város kulturális értékeinek. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza:  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
76/2012. (V.17.) határozata 

az Ózdi Művelődési Intézmények Ózd, Gyár út 4. szám alatti épületében  
"Mizerák István terem" kialakításáról és elnevezéséről 

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

A Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzatának a közművelődés helyi 
szabályozásáról szóló 18/2000. (VI.7.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 1.) 
pontjában foglaltak alapján kezdeményezi és fenntartóként hozzájárul ahhoz, 
hogy az Ózdi Művelődési Intézmények Ózd, Gyár út 4. szám alatti épületének 
alternatív oktatótermében (földszinti galériás helyiség) kialakításra és elnevezésre 
kerüljön a „Mizerák István terem”.  
A Képviselő-testület a hozzájárulást az örökösök képviseletében eljáró Chaillet 
Giusti del Giardino Zsuzsanna előzetesen tett írásbeli nyilatkozata alapján adja 
meg.  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2012. május 25. 
 
2.) 

A Képviselő-testület felhatalmazza az Ózdi Művelődési Intézmények igazgatóját 
a „Mizerák István terem” kialakításával, működtetésével és a kiállítási anyag 
gondozásával összefüggő szakmai feladatok elvégzésére, az azokkal kapcsolatos 
megállapodások megkötésére és minden további, a tárgyhoz kapcsolódó 
dokumentum aláírására.  

 
Felelős: ÓMI igazgatója  
Határidő: folyamatos 
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-.-.- 
 

Fazekas Zoltán alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál 
polgármesternek. 

 
10.) napirend 

Javaslat a maximális osztály/csoportlétszám túllépésének engedélyezésére az 
Árpád Vezér ÁMK négy osztályában 

 
Obbágy Csaba elmondja, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja az előterjesztést. Hatósági ellenőrzés alkalmával kérték az 
intézményt, hogy pontosítsák melyik évfolyamon, melyik osztályban tértek el a 
törvényben megállapított maximális osztálylétszámtól. Ezt tartalmazza az 
előterjesztés.  
 
Fürjes Pál kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza:  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
77/2012. (V. 17.) határozata 

a maximális osztály/csoportlétszám túllépésének engedélyezésére az Árpád Vezér 
Általános Művelődési Központ négy osztályában 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és a következő határozatot hozta: 
 
1.  A Képviselő-testület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény  102. § (2) 
bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Árpád Vezér Általános 
Művelődési Központ négy évfolyamán maximális osztály/csoport létszám 20 %-kal 
történő túllépését engedélyezi az alábbiak szerint: 
 
1.1. Székhely intézmény alsó tagozatán: 

a.) az 1. évfolyamon az 1.a. osztályban 
b.)   a 2. évfolyamon a 2.a. osztályban 
c.)   a 3. évfolyamon a 3.b. osztályban  

 
1.2. Domaházi Tagiskolában: 

1-2. évfolyamon az összevont 1-2. osztályban. 
 
Felelős:  Oktatási, Művelődési és Sport Osztály Vezetője 
 Intézményvezető  
Határidő: azonnal 
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2. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi az Árpád Vezér 
Általános Művelődési Központ székhely intézmény alsó tagozat 2. évfolyamán  a  2.a. 
osztályban  a számított maximális létszám további 10 %-kal történő túllépését. 
 
Felelős:  Oktatási, Művelődési és Sport Osztály Vezetője 
 Intézményvezető 
Határidő: azonnal 
 

-.-.- 
 

11.) napirend 
Javaslat a közoktatási intézmények átszervezésére 

 
Fazekas Zoltán elmondja, a Képviselő-testület februárban döntött a közoktatási 
intézmények átszervezésének szándéknyilatkozatáról, melyet törvényi változás ír elő. 
Az iskolák fenntartója az állam lesz, a felügyeleti és szakmai irányítási jogokat, a 
pedagógusok bérezését, illetve a pedagógus munkát közvetlenül segítő szakdolgozók 
juttatásait az állam fogja biztosítani. Az óvodák üzemeltetése, fenntartása 
önkormányzati feladat marad. Ezért az eddig jól működő lakóterületi általános 
művelődési központok szétválasztásáról kell dönteni. Munkacsoport alakult, amely 
alaposan megvizsgálta az iskolák, illetve az óvodai intézmények kialakításának  
feltételeit. Az előterjesztés a szándéknyilatkozatnak megfelelően oldja meg a feladatot. 
Megköszöni a munkacsoport, a Polgármesteri Hivatal és az érintett intézmények 
vezetőjének a konstruktív hozzáállását, illetve valamennyi intézményben dolgozó 
ember megértését, amellyel ezt a munkát fogadták. Az előterjesztés indoklás részében 
az alábbi módosítás van szükség: az 5. oldalon az Árpád Étteremből az Ózdinvest Kft-
hez átkerülő konyhai dolgozók száma helyesen 7 fő. A határozati javaslat 
mellékleteként szereplő valamennyi módosító okiratban, és az egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratokban az alábbi szakfeladatok pontosítása szükséges: A 
„Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
foglalkoztatása” megnevezés helyett a „Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása” a helyes megnevezés. Négy 
intézmény esetében az alapító okiratot ki kell egészíteni „Lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése” szakfeladattal, 680001 számmal. Ez az Alsófokú Intézmények 
Gondnokságát,  a Csépányi Általános Iskolát, a Petőfi Általános Iskolát és a 
Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvodát érinti. Fontos szempont volt az átszervezésnél, 
hogy minden dolgozó, aki eddig az alsófokú oktatási intézményrendszer keretében 
látta el feladatát, továbbra is ugyanott marad, létszámcsökkentés nem lesz, csak a 
fenntartó intézmény változik. Két új óvodai intézmény jön létre, ezért a határozati 
javaslat VI. és VII. pontjában személyi megbízásokra kerül sor, a pályázat elbírálásáig 
a következő személyeket - akik előzetesen hozzájárultak a nyilvános üléshez - 
javasolják megbízni.  
A határozati javaslat VI. 4. pontjában a Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 
intézményvezetői feladatok ellátására Márkus Lajosnét, (lakcím: Ózd, Zalai út 17.), 
míg a határozati javaslat VII. 3. pontjában a Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 
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intézményvezetői feladatok ellátására Juhászné Völcsek Máriát (lakik: Ózd, 
Kenderszer út 36.) javasolják megbízni.  
 
Obbágy Csaba elmondja, az új köznevelési törvénynek megfelelően készült az 
előterjesztés. 2013. január 1-től következik be az iskolák esetében a változás, ezzel egy 
időben 16 éves korra csökkentik a tankötelezettséget.  2014. szeptember 1-től kötelező 
lesz három éves kortól az óvodába való járás, erre a változásra az önkormányzatnak is 
fel kell készülni. Helyesnek tartja a pedagógusok munkaidejének változtatását. Az 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az 
előterjesztést. 
 
Vitális István ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és 
Esélyegyenlőségi Bizottsággal együtt tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra 
javasol. A megbeszéléseken, munkacsoportülésen, bejárásokon ő is részt vett, 
tapasztalta, milyen alapos és részletes előkészítő munka előzte meg az előterjesztés 
elkészítését.  
 
Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Boda István elmondja, az előterjesztés hosszú, alapos munka eredménye és 
szükségességét törvényi változások indokolták. Nagy jelentőségű ügyről van szó, a 
döntésnek sok, az önkormányzaton kívül álló követelménye lesz. Az önkormányzatok 
lépéskényszerben vannak, hisz május 31-ig a változtatásokat végre kell hajtani, viszont 
végrehajtási utasítás még mindig nincs. Van Köznevelési Törvény, Szakképzési 
Törvény, és Széll Kálmán terv. 2.0. Véleménye szerint a Köznevelési Törvény 
keretében „sajátságos” államosításra kerülhet sor. Az állam átveszi a szűk óratervi 
órák alapján a pedagógusokat, a pedagógiai munkát közvetlenül segítőket, pl. iskola 
titkár, könyvtáros, ped. asszisztens, rendszergazda, úszó oktató, a többi dolgozó és a 
működtetés az önkormányzatokra marad. Két költségvetés fog készülni 
intézményenként, egyiket az állam készíti, amely a bérre és a szakmai eszközök 
biztosítására terjed ki, a másikat az önkormányzat, ide kerül az összes többi dolgozó. 
Létre kell hozni egy gazdasági szervezetet, amely biztosítja a pénzügyi, a műszaki, a 
közétkeztetési feladatok ellátását és még meg kell oldani a kistérség működésével 
kapcsolatos gondokat is. Számítása szerint az önkormányzatok rosszul fognak járni. 
Elvonnak az iparűzési adóból, a gépjárműadóból, az SZJA-ból, az egész 
önkormányzati rendszer kiadását visszafogják majd. A működési hiány az 
önkormányzatoknál a törvényi változások következtében igen jelentős lesz, főleg ha a 
középiskolák működtetése rájuk hárul. Az előterjesztésben megfogalmazott 
átszervezési lépések elfogadhatók, hiszen létszámcsökkentéssel nem járnak. A 
probléma 2013-ra tolódik át, hisz az állam már eddig is jelezte, hogy az új feladatokra, 
az egész napos nevelésre, a mindennapos testnevelésre a forrást belső megtakarításból 
kell fedezni. Nem lesz elkerülhető a gyermeklétszám csökkenése és a szegregáció 
kiterjedése alapján a szigorú intézkedések meghozatala, amit nem az önkormányzatnak 
kell meghozni, de Ózdon fog történni. A közeljövőben viszont feladatuk lesz - ha 
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megjelennek a végrehajtási rendeletek  -  az új gazdasági szervezet működésének 
kimunkálása. Az előterjesztés elfogadását javasolja.  
 
Dr. Kósné Dargai Rita tájékoztat, az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést, és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Berki Lajos elmondja, az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat is megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatja azt.  
 
Fürjes Pál kéri, szavazzanak Márkus Lajosné intézményvezetői megbízásával 
kapcsolatban.  
 
A Képviselő-testület  14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
Márkus Lajosnét (lakcím: Ózd, Zalai út 17.), a Petőfi Úti-Csépányi Összevont 
Óvoda vezetőjévé megválasztja. 
 
Fürjes Pál kéri, szavazzanak Juhászné Völcsek Mária intézményvezetői megbízásával 
kapcsolatban.  
 
A Képviselő-testület  14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
Juhászné Völcsek Máriát (lakik: Ózd, Kenderszer út 36.) a Sajóvárkonyi-Táblai 
Összevont Óvoda vezetőjévé megválasztja. 
 
Fürjes Pál kéri, szavazzanak az elhangzott módosításokkal együtt a határozati 
javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
78/2012. (V. 17.) határozata  

közoktatási intézmények átszervezéséről 
 

Ózd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete a fenntartói irányítása alá tartozó 
közoktatási intézmények átszervezésére vonatkozó javaslatot megtárgyalta, és a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény  102. § (2) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva – a 36/2012. (III. 22.) határozatában foglalt felhatalmazások, 
valamint az érdekelt szervezetek véleménye, illetve egyetértése alapján – az alábbi 
döntést hozta: 
 
I. A Képviselő-testület az Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda 

átszervezését az alábbiak szerint valósítja meg: 
 

1. 2012. július 1-től a többcélú intézmény Apáczai Csere János Általános Iskola 
intézményként működik  tovább. 
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2. 2012. július 1-től az óvodai tagintézmény, a Virág Úti Óvoda a Sajóvárkonyi-
Táblai Összevont Óvoda tagintézményeként működik tovább. 

 
3. Az átszervezés során az eddig biztosított álláshelyek száma változatlan marad, 

az óvodai dolgozók továbbfoglalkoztatása – a Sajóvárkonyi-Táblai összevont 
óvodában -  áthelyezéssel történik.  

 
4. Az Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának 

módosító okirata, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat  jelen 
határozat 1., illetve 1/a. mellékletei szerint kerülnek jóváhagyásra. A 
Képviselő-testület a dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel. 

 
Felelős:  Alpolgármester 
Határidő: 2012. május 31. ill. értelemszerűen 
 
II. A Képviselő-testület az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ 

átszervezését az alábbiak szerint valósítja meg: 
 

1. 2012. július 1-től a többcélú intézmény Árpád Vezér Általános és Szakiskola 
intézményként működik tovább. 

 
2. 2012. július 1-től a Civil Ház épülete és az épületben található – jelenleg az 

Árpád Vezér Általános Művelődési Központ könyveiben szereplő – ingóságok 
az Ózdi Művelődési Intézmények ingyenes használatába kerül. 

 
3. 2012. július 1-től az Árpád Étterem  és egységeinek ingatlana (Ózd, Árpád 

vezér út 27., 8133/A/41  hrsz., 623 m2),  valamint az ingatlanhoz tartozó – 
pályázati illetve szakképzési támogatásból beszerzett  és elidegenítési tilalom 
alatt nem álló – vagyonelemek  az ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésébe kerülnek 
az alábbi feltételekkel: 
a.) Az ÓZDINVEST Kft.  bérleti szerződést köt az Árpád Vezér Általános és 

Szakiskolával az Árpád Étteremnek a szakmaképzéshez szükséges  
gyakorlati helyszín biztosítására a 2012/2013-as tanévben. 

b.) Az ÓZDINVEST Kft. az Árpád Étterem – mint központi óvodai konyha – az 
óvodai, iskolai gyermekétkeztetésben eddig felvállalt szolgáltatását 2012. 
július 1-től továbbra is biztosítja, a többi óvodai és iskolai főzőkonyhákkal 
azonos élelmezési norma alapján.  

 
4. a) 2012. július 1-jétől az Árpád Vendégház ingatlana (Ózd, Árpád vezér  

 út 22/A/B/C,  8360/A hrsz, 618 m2) a II. emeleti szint kivételével és az 
átadott ingatlanhoz tartozó – pályázati illetve szakképzési támogatásból 
beszerzett  és elidegenítési tilalom alatt nem álló – vagyonelemek az 
ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésébe kerülnek.   

b) 2012. július 1-jétől az Árpád Vendégház ingatlanának (Ózd, Árpád vezér 
út  22/A/B/C,  8360/A hrsz, 229 m2) II. emeleti szintje az Ózdi 
Művelődési Intézmények használatába kerül.  
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5. Az Árpád Vezér ÁMK számára az eddig biztosított álláshelyek száma 2012.   
     július 1-től 13 fővel csökken az alábbiak szerint:  
 

a.) 1 fő iskolai karbantartó áthelyezéssel az Alsófokú Oktatási Intézmények 
Gondnokságához átkerül, az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 
álláshelyeinek száma ezzel 1 fővel növekszik. 

b.) 3 fő civilházi dolgozó áthelyezéssel az Ózdi Művelődési Intézményekhez 
átkerül, az Ózdi Művelődési Intézmények álláshelyeinek száma 3 fővel 
növekszik. 

c.) Az Árpád Étteremben 7 fő konyhai dolgozói és 1 fő felszolgálói álláshely, 
valamint az Árpád Vendégházban 1 fő takarítói álláshely megszüntetésre 
kerül. Az érintett dolgozók továbbfoglalkoztatását 2012. július 1-től az 
ÓZDINVEST Kft. biztosítja. 

 
6. Az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosító 

okirata, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat jelen határozat 
2., illetve 2/a. mellékletei szerint kerülnek jóváhagyásra. A Képviselő-testület a 
dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel. 

 
7. Az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ és a Domaházi Általános 

Iskola fenntartására vonatkozó intézményfenntartó társulási megállapodás 
módosító okirata, valamint az egységes szerkezetbe foglalt társulási 
megállapodás jelen határozat 3., illetve 3/a. mellékletei szerint kerülnek 
jóváhagyásra.  A Képviselő-testület a dokumentumok aláírására a Polgármestert 
hatalmazza fel.  

 
8. Az Ózdi Művelődési Intézmények Alapító Okiratának módosító okirata, 

valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat jelen határozat 4., 
illetve 4/a. mellékletei szerint kerülnek jóváhagyásra. A Képviselő-testület a 
dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel. 

Felelős:  Alpolgármester 
Határidő: 2012. május 31. ill. értelemszerűen 
 
III. A Képviselő-testület a Csépány-Somsály Általános Művelődési Központ 

átszervezését az alábbiak szerint valósítja meg: 
 

1. 2012. július 1-től a többcélú intézmény Csépányi Általános Iskola 
intézményként működik tovább. A közművelődési feladatellátás 
megszüntetésre kerül, a Csépányi Kultúrház (Ózd, Csépányi út 133.) az 
általános iskola oktatási telephelyeként működik tovább. 

 
2. 2012. július 1-től az Ózd, Somsály út 16. szám alatti, 18726 hrsz. alatt 

nyilvántartott, 2268 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található iskola épületével, 
két bérlakással  és a hozzá tartozó játszóudvarral az ÓZDINVEST Kft. 
üzemeltetésébe kerül.  
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3. 2012. július 1-től az óvodai intézményegység, a Csépányi Óvoda és a Somsályi 

Tagóvoda a Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda tagintézményeiként 
működnek tovább. 

 
4. Átszervezés során 2012. július 1-től az eddig biztosított álláshelyek száma 

változatlan marad. 
Az óvodai dolgozók továbbfoglalkoztatása -  a Petőfi Úti-Csépányi Összevont 
Óvodában - áthelyezéssel történik. 2012. szeptember 1-től a Csépányi 
Tagóvoda óvodapedagógus álláshelyeinek száma 1 fővel csökken. 1 fő óvónő 
továbbfoglalkoztatása áthelyezéssel Ózd Város Önkormányzata által fenntartott  
óvodai intézményben biztosított.  

 
5. A Csépány-Somsály Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának 

módosító okirata, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat jelen 
határozat  5., illetve 5/a. mellékletei szerint kerülnek jóváhagyásra. A 
Képviselő-testület a dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel. 

Felelős:  Alpolgármester 
Határidő: 2012. május 31. ill. értelemszerűen 
 
IV. A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda átszervezését az 

alábbiak szerint valósítja meg: 
 

1. 2012. július 1-től a többcélú intézmény Petőfi Sándor Általános Iskola 
intézményként működik tovább.  

 
2. 2012. július 1-től az óvodai intézményegység, a  Petőfi Úti  Óvoda, Damjanich 

Úti Óvoda, Sajónémeti Tagóvoda a Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 
székhely, illetve tagintézményeiként működnek tovább. 

 
3. Az átszervezés során az általános iskola számára eddig biztosított álláshelyek 

száma változatlan marad. A Petőfi Úti Óvoda  számára eddig biztosított 
álláshelyek száma 2012. július 1-től 1 fővel csökken. 1 fő óvodai karbantartó 
áthelyezéssel az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokságához átkerül. Az 
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága álláshelyeinek száma ezzel 1 
fővel növekszik. 
A Damjanich Úti Óvoda és a Sajónémeti Tagóvoda, valamint a Petőfi Úti 
Óvoda többi dolgozóinak továbbfoglalkoztatása  - a Petőfi Úti-Csépányi 
Összevont Óvodában – áthelyezéssel történik 2012. július 1-től. 

 
4. A Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosító 

okirata, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat jelen határozat 
6., illetve 6/a. mellékletei szerint kerülnek jóváhagyásra. A Képviselő-testület a 
dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel. 
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5. A Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda fenntartására vonatkozó 
intézményfenntartó társulási megállapodás módosító okirata, valamint az 
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás jelen határozat 7., illetve 
7/a. mellékletei szerint kerülnek jóváhagyásra. A Képviselő-testület a 
dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel. 

Felelős:  Alpolgármester 
Határidő: 2012. május 31. ill. értelemszerűen 
 
V. A Képviselő-testület a Sajóvárkonyi Általános Művelődési Központ 

átszervezését az alábbiak szerint valósítja meg: 
 

1. 2012. július 1-től a többcélú intézmény  Sajóvárkonyi Általános Iskola 
intézményként működik tovább. A közművelődési feladatellátás 
megszüntetésre kerül, a Sajóvárkonyi Kultúrház (Ózd, Mekcsey István út 
118.)  az általános iskola oktatási telephelyeként működik tovább. 

 
 
2. 2012. július 1-től a Tétény Úti Óvoda és a Bánszállási Tagóvoda a 

Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda székhely, illetve tagintézményeként 
működnek tovább.  

 
3. 2012. június 30. napján a Mekcsey Úti  Tagóvoda (Ózd, Mekcsey István út 

36.) feladatellátása megszüntetésre kerül. Valamennyi gyermek és dolgozó 
számára a közoktatási és munkáltatói jogok tekintetében jogutód a 
Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda székhelyintézménye, a Tétény Úti 
Óvoda. 

 
4.  2012. július 1-től a volt  tagóvoda épülete (3638 hrsz. alatt nyilvántartott 909 

m2 ingatlan)  az ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésébe kerül. 
 

5. Az átszervezés során az általános iskola számára eddig biztosított álláshelyek 
száma 1 fővel csökken. 1 fő karbantartó áthelyezéssel az Alsófokú Oktatási 
Intézmények Gondnokságához átkerül. Az Alsófokú Oktatási Intézmények 
Gondnoksága álláshelyeinek száma ezzel 1 fővel növekszik. 
A Tétény Úti Óvoda és a Bánszállási Tagóvoda dolgozóinak 
továbbfoglalkoztatása  - a Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvodában – 
áthelyezéssel történik 2012. július 1-től. 

 
6. A Sajóvárkonyi Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosító 

okirata, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat jelen 
határozat 8., illetve 8/a. mellékletei szerint kerülnek jóváhagyásra. A 
Képviselő-testület a dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza 
fel. 

 
Felelős:  Alpolgármester 
Határidő: 2012. május 31. ill. értelemszerűen 
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VI. A Képviselő-testület 2012. július 1-től Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 

néven új közoktatási intézményt hoz létre, az alábbiak szerint: 
 

1. Az összevont intézmény a Petőfi Úti Óvoda, a Damjanich Úti Óvoda, a 
Sajónémeti Tagóvoda, a Csépányi Óvoda és a Somsályi Tagóvoda 
összevonásával jön létre, a székhelyintézmény a Petőfi Úti Óvoda (Ózd, Petőfi 
út 26-28.) 

 
2. Az új intézmény Alapító Okirata a jelen határozat 9. melléklete szerint kerül 

jóváhagyásra. A Képviselő-testület a dokumentum aláírására a Polgármestert 
hatalmazza fel. 

 
3. Az új intézményt Ózd Város Önkormányzata és Sajónémeti Község 

Önkormányzata intézményfenntartó társulási megállapodás alapján közösen 
tartja fenn.  Az intézményfenntartó társulási megállapodás  jelen  határozat 10. 
melléklete szerint kerül jóváhagyásra. A Képviselő-testület a dokumentum 
aláírására a Polgármestert hatalmazza fel. 

 
4. A Képviselő-testület az intézményvezetői  megbízáshoz magasabb vezetői 

beosztásra történő  nyilvános pályázatot ír ki jelen határozat 11. melléklete 
szerint.  
A pályázati eljárás lebonyolításának idejére vezetői beosztásban,  helyettesi 
megbízással az intézményvezetői feladatok ellátására megbízza Márkus Lajosné  
tagóvodavezetőt (szül.: Pécs, 1955. 10. 18., an.: Heller Katalin, lakcím: 3600 
Ózd, Zalai út 17.). 
A megbízás időtartama:  2012. július 1-től 2012. október 31-ig. 
A megbízás idejére havi illetményét – a munkáltatói döntésen alapuló 
illetménykiegészítés 20.000 Ft-tal történő növelésével -  255.000 Ft-ban 
állapítja meg.  

Felelős:  Polgármester 
Határidő: 2012. május 31. ill. értelemszerűen 
 
VII. A Képviselő-testület 2012. július 1-től Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 

néven új közoktatási intézményt hoz létre, az alábbiak szerint: 
 

1. Az összevont intézmény a Tétény Úti Óvoda, a Bánszállási Tagóvoda, a Virág 
Úti Óvoda összevonásával jön létre, a székhelyintézmény a Tétény Úti Óvoda 
(Ózd, Tétény út 1.) 

 
2. Az új intézmény Alapító Okirata a jelen határozat 12. melléklete szerint kerül 

jóváhagyásra. A Képviselő-testület a dokumentum aláírására a Polgármestert 
hatalmazza fel. 
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3. A Képviselő-testület az intézményvezetői  megbízáshoz magasabb vezetői 
beosztásra történő  nyilvános pályázatot ír ki jelen határozat 13. melléklete 
szerint.  
A pályázati eljárás lebonyolításának idejére vezetői beosztásban,  helyettesi 
megbízással az intézményvezetői feladatok ellátására megbízza Juhászné 
Völcsek Mária  tagóvodavezetőt (szül.: Debrecen, 1957. 02. 21., an.: Győrffy 
Zsuzsanna, lakcím: 3600 Ózd, Kenderszer út 36.). 
A megbízás időtartama:  2012. július 1-től 2012. október 31-ig. 
A megbízás idejére havi illetményét – a munkáltatói döntésen alapuló 
illetménykiegészítés 20.000 Ft-tal történő növelésével -  301.900 Ft-ban 
állapítja meg.  

Felelős:  Alpolgármester 
Határidő: 2012. május 31. ill. értelemszerűen 
 
VIII. A II/3., II/4., III/2., valamint a V/4. a. pontokban foglaltak alapján módosítani 

szükséges az ÓZDINVEST Kft-vel megkötött nem lakáscélú ingatlanokra 
vonatkozó üzemeltetési szerződést. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert 
az üzemeltetési szerződés módosításának aláírására. 

 
Felelős:  Üzemeltetési szerződés aláírásáért: 
   Polgármester 

Üzemeltetési szerződés módosítás előkészítéséért:  
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 

  Üzemeltetésért   
   ÓZDINVEST Kft. Ügyvezetője 
Határidő: 2012. június 30., ill. értelemszerűen 
 
IX. A Képviselő-testület az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Alapító 

Okiratának módosító okiratát, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratot jelen határozat 14., ill. 14/a. mellékletei szerint jóváhagyja. A 
dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2012. május 31. 
 
X. A Képviselő-testület elrendeli az Alkotmány Úti Összevont Óvoda Mogyorósvölgyi 
Tagóvodája  óvodapedagógusi álláshelyeinek 1 fővel történő csökkentését 2012. 
szeptember 1-től.  1 fő óvónő továbbfoglalkoztatását áthelyezéssel Ózd Város 
Önkormányzata  által fenntartott óvodai intézményben biztosítja. 
 
Felelős: Intézményvezető 
  Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Vezetője 
Határidő: 2012. augusztus 30. 
 
XI. A Képviselő-testület elrendeli a Béke Telepi Óvodák székhely intézménye 

álláshelyei számának 1 fővel történő csökkentését 2012. július 1-től 1 fő 
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karbantartó áthelyezéssel az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokságához 
átkerül, az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága álláshelyeinek száma 
ezzel 1 fővel növekszik. 

 
Felelős:  Intézményvezető 
  Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Vezetője   
Határidő:  2012. június 30. 
 
XII. A Képviselő-testület elrendeli az intézmények átszervezésével összefüggő 

tanügyigazgatási, munkáltatói (munkajogi), pénzügyi elszámolási, 
vagyonleltározási és egyéb szükséges feladatok elvégzését, a költségvetési 
előirányzatok szükséges módosításának végrehajtását,  a közoktatási 
információs rendszer (KIR) felé történő jelentési kötelezettséggel, valamint a 
Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vétellel 
kapcsolatos intézkedések megtételét.  

 
 
 
Felelős a vagyonleltárak elkészítéséért: 

Érintett Intézményvezetők 
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Vezetője 

Határidő: 2012. július 1. 
 
Felelős a munkáltatói feladatok elvégzésért: 

Érintett Intézményvezetők 
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Vezetője 

Határidő: 2012. június 30. illetve értelemszerűen 
 
Felelős a költségvetési előirányzatok módosításáért: 

Pénzügyi Osztály Vezetője 
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Vezetője 
Intézményvezetők 
Oktatási, Művelődési és Sport Osztály Vezetője  

Határidő:  2012. július 31. 
 
Felelős a Magyar Államkincstár által vezetett  törzskönyvi nyilvántartásba vétellel 
kapcsolatos intézkedésekért: 

Pénzügyi Osztály Vezetője 
Határidő: alapító okiratok aláírását követő 8 napon belül 
 
Felelős a KIR rendszer felé történő kötelezettség végrehajtásáért: 

Intézményvezetők 
Határidő: 2012. július 1.  
 
XIII. A Képviselő-testület elrendeli az átszervezett, valamint az újonnan létrehozott 

közoktatási intézmények szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének, 
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nevelési ill. pedagógiai programjának felülvizsgálatát, valamint létrehozását, és 
azok  fenntartói jóváhagyáshoz történő megküldését. 

 
Felelős:  Oktatási, Művelődési és Sport Osztály Vezetője 
  Intézményvezetők 
Határidő: 2012. szeptember  30.  
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1. melléklet a78/2012. (V. 17.)  határozathoz 

 
 

AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK  MÓDOSÍTÁSA 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  78/2012. (V.17.)  határozatával a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §  (5) bekezdés, 102 § (2) bekezdés, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.)  Korm. 
rendelet alapján az Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„1. A költségvetési szerv neve:  Apáczai Csere János Általános Iskola  
    OM azonosítója: 028902” 
 
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) 
 
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 852013  
 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása   852021  
(5–8. évfolyam) 
 
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  
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  
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 890442 
Egyéb közfoglalkoztatás 890443 
 
Az intézmény  vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 
 
3. Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:  
„6.  Működési köre: Alapfokú oktatás  
 Ózd város jelen Alapító Okirat függelékében 
 meghatározott területein” 
 
4. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„8. Gazdálkodási besorolása: 
 
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait az Alsófokú 
Oktatási Intézmények Gondnoksága (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el.” 
 
5. Az Alapító Okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„13. Az intézmény típusa: általános iskola” 
 
6. Az Alapító Okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul:  
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„15. Tagintézményei: nincs” 
 
7. Az Alapító Okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„16. Telephelye:  
 
Napköziotthon épülete 3600 Ózd, Kőalja út 147.” 
 
8. Az Alapító Okirat 17. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„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). 
 
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” 
 
9. Az Alapító Okirat 19. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„19. Maximális tanulólétszám:   
 
Apáczai Csere János Általános Iskola 306 fő” 
 
10. Az Alapító Okirat 21. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„21. Évfolyamok száma:  
1-8. általános iskolai évfolyammal működik.” 
 
11. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul 
fennmaradnak. 
 
Ózd, 2012. május 17. 
                                                  Fürjes Pál 
                                                                                                      polgármester 
Záradék: 
Az Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosító okiratát Ózd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 78/2012. (V.17.)  határozatával hagyta jóvá.  
 
Jelen módosító okirat 2012. július 1. napján lép hatályba.  
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1/a. melléklet a 78/2012. (V. 17 .)  határozathoz 

 
AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA  

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 
 

 módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  78/2012. (V.  17.)  határozatával a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §  (5) bekezdés, 102 § (2) bekezdés, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.)  Korm. 
rendelet alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt -  Alapító Okiratot adja ki: 
 
1. A költségvetési szerv neve:  Apáczai Csere János Általános Iskola  
    OM azonosítója: 028902 

2. Székhelye:    3600 Ózd, Kőalja út 149. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező határozat: 94/KH/1996. (VIII. 28.) 
 
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) 
 
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 852013  
 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása   852021  
(5–8. évfolyam) 
 
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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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  
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  
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása  890442 
Egyéb közfoglalkoztatás 890443 
 
Az intézmény  vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
6.  Működési köre: 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 besorolása: 
 
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-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 Képviselő-
testülete 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: általános iskola  
 
14. Nemzeti, etnikai kisebbség és más feladatai: kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven 
  
15. Tagintézményei: nincs 
 
16. Telephelye:  
 
Napköziotthon épülete 3600 Ózd, Kőalja út 147. 
      
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). 
 
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:   
 
Apáczai Csere János Általános Iskola 306 fő 
    
20. Tagozat megnevezése:  nincs 
 
21. Évfolyamok száma:  
1-8. általános iskolai évfolyammal működik. 
 
 
Ózd, 2012. május 17. 
        
 
 
                                                  Fürjes Pál 
                                                                                                        polgármester 
 
 
 
Záradék: 
Az Apáczai Csere János Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát Ózd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 78/2012. (V. 17.) határozatával hagyta jóvá.  
 
Jelen Alapító Okirat 2012. július 1. 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 48- 
LYUKÓ  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 13- 
VIRÁG UTCA    
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2. melléklet  a 78/2012. (V.17.) határozathoz 
 

AZ ÁRPÁD VEZÉR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK  MÓDOSÍTÁSA 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 78/2012. (V.17.)  határozatával a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §  (5) bekezdés, 102 § (2) bekezdés, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.)  Korm. 
rendelet alapján az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„1. A költségvetési szerv neve:  Árpád Vezér Általános és Szakiskola 
    OM azonosítója: 028899” 
 
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) 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 852013  
 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  852021  
(5–8. évfolyam) 
 
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  
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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 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  
 
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  853133  
oktatás (9–10. évfolyam) 
 
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  
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 853222  
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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 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  
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb  
időtartamú közfoglalkoztatása 890442 
Egyéb közfoglalkoztatás 890443 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 
 
3. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„8. Gazdálkodási besorolása: 
 
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügy-gazdasági feladatait az Alsófokú 
Oktatási Intézmények Gondnoksága (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el.” 
 
4.  Az Alapító Okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 
„13. Az intézmény típusa: többcélú intézmény, közös igazgatású  
 közoktatási intézmény” 

 
5. Az Alapító Okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„16. Telephelye:  
Domaházi Tagiskola tagintézmény 3627 Domaháza, Dózsa György út 81.”  
 
 
6. Az Alapító Okirat 17. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„17. A feladatellátást szolgáló vagyon:  
  
Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában álló: 
 
 A székhelyén lévő Ózd Városi Önkormányzat tulajdonában álló 8110/A hrsz. 3415 m2 
alapterületű ingatlan, a rajta található oktatási épületekkel, tornateremmel, sport- és egyéb 
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udvarral, ebédlővel, tanétteremmel, cukrász tanüzemmel, konyhával, tankonyhával és 
berendezésekkel (Ózd, Árpád vezér út 13.). 
 
 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. 
Ingóságok, eszközök az intézmény általános vagyonleltára szerint.” 
 
 
7. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul 
fennmaradnak. 
 
 
Ózd, 2012. május 17. 
    
 Fürjes Pál  
                                                     polgármester 
 
 
Záradék: 
Az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosító okiratát Ózd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 78/2012. (V.17.)  határozatával hagyta jóvá. 
  
Jelen módosító okirat  2012. július 1. napján lép hatályba.  
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2.a. melléklet a 78/2012. (V.17.)  határozathoz 
 

 
AZ ÁRPÁD VEZÉR ÁLTALÁNOS ÉS SZAKISKOLA  

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 78/2012. (V.17.)  határozatával a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §  (5) bekezdés, 102 § (2) bekezdés, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.)  Korm. 
rendelet alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt -  Alapító Okiratot adja ki: 
 
1. A költségvetési szerv neve:  Árpád Vezér Általános és Szakiskola 
    OM azonosítója: 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  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) 852013  
 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  852021  
(5–8. évfolyam) 
 
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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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  
 
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  853133  
oktatás (9–10. évfolyam) 
 
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  
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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  
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 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. 
 
    Felügyeleti szerve: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 Domaháza Község Önkormányzatának  
 Képviselő-testülete  
 Bükkmogyorósd Község Önkormányzatának 
 Képviselő-testülete  
 Csernely Község Önkormányzatának 
 Képviselő-testülete 
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8. Gazdálkodási 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 Képviselő-
testülete 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. 
 
13. Az intézmény típusa: többcélú intézmény, közös igazgatású  
 közoktatási intézmény 
 
 
14. Nemzeti, etnikai kisebbségi  és más feladatai:   kisebbségi oktatás kizárólag  
                                                                                  magyar  nyelven 
 
15. Tagintézményei: Domaházi Tagiskola (1-4. évfolyam)  
 
16. Telephelye:  
Domaházi Tagiskola tagintézmény 3627 Domaháza, Dózsa György út 81.  
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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, 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. 
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 508 fő 
Domaházi tagiskola (1-4. évfolyam) 52 fő 
Szakképző iskola 420 fő 
 
20. Tagozat megnevezése:           nincs 
 
21. Évfolyamok száma 
 
Az intézmény 8 általános, 9-10. szakiskolai, 9-11. alternatív szakképzési, 11-13. szakképzési 
évfolyammal  működik. 
 
Ózd, 2012. május 17.        Fürjes Pál 
    polgármester 
Záradék: 
Az Árpád Vezér Általános és Szakiskola egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát Ózd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 78/2011. (V.17.)  határozatával hagyta jóvá.  
 
Jelen Alapító Okirat 2012. július 1. 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  alapján: 
 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 
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3. melléklet a 78/2012. (17.)  határozathoz 

 
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ  TÁRSULÁS  LÉTREHOZÁSÁRA  IRÁNYULÓ 

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

1. A Társulási Megállapodás I.7. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„7. A közösen fenntartott közoktatási intézmény megnevezése:  
- Árpád Vezér Általános és Szakiskola 
   3600 Ózd, Árpád vezér út 13 
- Domaházi Tagintézmény  
   3627 Domaháza, Dózsa György út 81.” 

 
2. A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul 
fennmaradnak.  Jelen okirattal elfogadott módosítások – az együttműködő felek képviselő-testületeinek 
döntése alapján – 2012. július 1. napján lépnek hatályba. 

 
 

Ózd, 2012. május 17.                                                       Domaháza, 2012. május … 
 
 
………………………………………..      ………………………………………… 
 Ózd Város Önkormányzata  Domaháza Község Önkormányzata 
 Képviseletében képviseletében 
 Fürjes Pál polgármester Elek István polgármester 
 
 
Bükkmogyorósd, 2012. május …                                Csernely, 2012. május … 
 
 
 
………………………………………..        …………………………………………… 
Bükkmogyorósd Község Önkormányzata  Csernely Község Önkormányzata 
 képviseletében képviseletében 
 Pataki Csaba polgármester Vincze Tamás polgármester 
 
 
Záradék: 
A Társulási Megállapodás módosítását Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 78/2012. 
(V.17.)  határozatával, Domaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2012. (….) 
határozatával, Bükkmogyorósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2012. (….) 
határozatával, Csernely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2012. (…)  határozatával 
jóváhagyta. 
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3.a. melléklet a78./2012. (V.17.) 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 I/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 és Szakiskola 
   3600 Ózd, Árpád vezér út 13 
- Domaházi Tagintézmény  
   3627 Domaháza, Dózsa György út 81. 

 
8. A társulás által ellátott feladatok:  



 58 

- általános iskolai nevelés és oktatás 1-8 évfolyamon (1-4 évfolyamon 
tagintézményben) 

 
II. A közösen fenntartott intézménnyel összefüggő feladatok, jogok és 

kötelezettségek 
 

1. Általános rendelkezések  
 

1.1.  Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Ttv. 8. §. (1) és (3) bekezdése 
rendelkezéseinek, továbbá a többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes 
közszolgáltatások normatív működési támogatásról szóló mindenkori költségvetési 
törvény rendelkezései alapján jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak 
arra, hogy az I/7. pontban nevesített intézményt közösen – intézményfenntartó 
társulás keretében – működtetik, a megállapodásban meghatározott egyes 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 
tagjainak célkitűzéseit, amely azonban  nem járhat a jelen Társulásban tagként részt 
vevő önkormányzatok érdekeinek sérelmével és alapjogaik csorbításával.  
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2. Fenntartói irányítással kapcsolatos rendelkezések:  
 

2.1.  A társult önkormányzatok rögzítik, hogy jelen Társulás célja az I/7. pontban 
nevesített intézmény (továbbiakban: Intézmény) társulás keretében történő közös 
fenntartása. Társult önkormányzatok rögzítik, hogy jelen megállapodás a Kt. 
102.§.(3) bekezdése szerinti intézmény-átalakításnak (megszüntetésnek, 
átszervezésnek) minősül. Az Intézmény létrehozásához és működtetéséhez  szükséges 
alapítói, fenntartói döntéseket a jogszabályban előírt egyeztetési, véleményeztetési 
eljárást követően minősített többségű határozatukkal fogadhatják el a társult 
önkormányzatok képviselő-testületei. 

 
2.2.  A társult önkormányzatok képviselő-testületei a fenntartói irányítás keretében 

közösen gyakorolják az alább felsorolt fenntartói jogosítványokat: 
 

a) az Intézmény költségvetésének meghatározása, 
 
b) Intézmény gazdálkodási jogkörének, nevének, tevékenységi körének 

módosítása, az Intézmény átszervezése,  
 
c) Az Intézményben indítható osztályok, tanulócsoportok számának és 

maximális létszámtól való eltérésének meghatározása. 
 
d) Az Intézmény vezetőjének megbízása annak visszavonása, fegyelmi 

felelősségre vonás kezdeményezése, fegyelmi büntetés kiszabása a társult 
önkormányzatok képviselő-testületei hatáskörébe tartoznak. A felsorolt 
munkáltatói jogok körébe nem tartozó egyéb munkáltatói jogokat az 
Intézmény vezetője fölött Ózd Város Polgármestere gyakorolja. A 
tagintézmények vezetői (iskola, óvoda) vonatkozásában a munkáltató jogokat 
gyakorló székhely intézmény igazgatója, Domaháza Község 
Polgármesterének egyetértését követően gyakorolja. 

 
e) Az Intézmény Szervezeti és Működési szabályzatának, minőségirányítási 

programjának pedagógiai programjának és házirendjének jóváhagyása a 
társult önkormányzatok saját belső szabályzatainak megfelelően történik. A 
társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az Intézmény alapító 
okiratának elfogadását követően a megállapodás aláírásakor hatályban lévő – 
fent részletezett – intézményi dokumentumokat, valamint önkormányzati 
minőségirányítási programjaikat és önkormányzati intézkedési tervüket 
összehangolják.  
 

2.3. A társult önkormányzatok fenntartják a jogot, hogy a Kt. 104. §. (5) 
 bekezdése szerinti, az Intézmény tevékenységéről szóló átfogó beszámolót az 
 Intézménytől megkérjék és az abban foglaltakat megismerjék. Társult 
 önkormányzatok a szükséges költségek biztosítása mellett – külön-külön is 
 jogosultak szakmai ellenőrzés kezdeményezésére (Kt. 107. §.).  Az 
 Intézményben szakmai ellenőrzést, illetve törvényességi ellenőrzést végző 
 személynek, szervezetnek döntési, intézkedési jogköre nincs. 
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3. Közoktatási szakigazgatási feladatok ellátása: 
 

3.1.  A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az intézmény fenntartásával 
kapcsolatos szakigazgatási feladatokat – a tapasztalatokon alapuló szakmai háttér és a 
társulással elérni kívánt célok megvalósulásának biztosítása érdekében - Ózd Város 
Jegyzője útján látják el. A tagiskolát érintő szakigazgatási feladatok kérdéseiben 
Domaháza Község Jegyzőjével előzetesen egyeztetni szükséges. 

 
3.2.  A 3.1. pont szerinti feladatok különösen:  

 
a A II/2. pontban nevesített döntésekhez szükséges előkészítő munkák különös 

tekintettel: 
 - az Intézmény szervezeti és működési szabályzatának, minőségirányítási 

 programjának, pedagógiai programjának és házirendjének 
 jóváhagyására  

  történő előkészítése előzetes szakmai vizsgálat alapján, 
 
 - az Intézmény vezetőjének kiválasztásával kapcsolatos nyilvános 

 pályázati  
  eljárás lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatok.  
 
b) az önkormányzati minőségirányítási programoknak és az önkormányzati 

intézkedési terveknek a jelen megállapodásban foglaltakra tekintettel történő 
összehangolása, 

 
c) az Intézmény működésének szakmai ellenőrzése, a pedagógiai programban 

meghatározott feladatok végrehajtása, a pedagógiai-szakmai munka 
eredményességének értékelése, valamint a pedagógiai tevékenységgel 
összefüggő mérési, értékelési feladatok, 

 
d a Kt. 102. §. (3) bekezdésében meghatározott – az Intézmény szervezetének 

kialakításával, költségvetésének megállapításával és vezetőjének megbízásával 
kapcsolatos döntést megelőző – előzetes véleményeztetési eljárással 
kapcsolatos, valamint a változás bejegyzéssel összefüggő feladatok, 

 
e) az Intézmény törvényességi ellenőrzésével kapcsolatos feladatok. 
 

 
3.3. A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Közokt. Tv. 83. §. (4) 

bekezdése és a 91. §. (4) bekezdése alapján a jegyzői hatáskörbe tartozó igazgatási 
feladatokat (felülbírálati kérelmek elbírálása) Ózd Város Jegyzője – a tagiskola 
vonatkozásában előzetesen egyeztetve Domaháza Község Önkormányzat Jegyzőjével 
– látja el.  

 
4. Vagyoni rendelkezések 
 
4.1.  A társult önkormányzatok rögzítik, hogy a feladatellátást szolgáló ingatlanok 

továbbra is az egyes önkormányzatok kizárólagos tulajdonában maradnak, amelyeket 
a társult önkormányzatok az Intézmény használatába bocsátanak.  
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4.2.  A társult önkormányzatok a tulajdonukat képző ingatlanokat érintő beruházásokat, 
felújításokat saját költségvetésük terhére biztosítják,  ezért az ilyen címen keletkező 
vagyonnövekmény – ideértve a Társulás megszűnésének esetét is – kizárólag a 
tulajdonos önkormányzatot illeti meg, ő jogosult és köteles azt a vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartani, valamint felelős az ezekkel 
kapcsolatos beszerzések során a jogszabályi előírások betartásáért.  

 
4.3.  A társult önkormányzatok tulajdonát képező eszközvagyon 2011. augusztus 30. 

napján intézményi székhely, illetve tagintézmény bontásban rögzítésre kerül. 
 

5. A közösen fenntartott intézmény működésének finanszírozása  
 

5.1.  A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az Intézmény költségvetését 
akként alakítják ki és fogadják el, hogy a székhely iskola és tagiskola működésére 
fordítandó kiadások (valamint az intézményi saját bevételek is) az  Intézmény 
költségvetésén belül elkülönülten meghatározhatóak legyenek. 

 
5.2.  A társult önkormányzatok rögzítik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  

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. 
 

III.  A Társulási Megállapodás módosítása 
 

A megállapodás módosítását (megszüntetését, felmondását) bármilyek tag 
kezdeményezheti. A társult önkormányzatok a megállapodás módosításáról 
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(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 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. 
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VI.   Vegyes és záró rendelkezések: 
 

1. Jelen Társulási Megállapodás az együttműködő felek legkésőbb 2011. május 31. 
napjáig meghozandó testületi döntései alapján 2011. augusztus 30. napján lép 
hatályba.  

 
2. A társult önkormányzatok feladatellátási kötelezettségét a Társulás létrehozása nem 

érinti.  
 
Ózd, 2012. május 17.                                                        Domaháza, 2012. május … 
 
 
………………………………………..      ………………………………………… 
 Ózd Város Önkormányzata  Domaháza Község Önkormányzata 
 Képviseletében képviseletében 
 Fürjes Pál polgármester Elek István polgármester 
 
 
Bükkmogyorósd, 2012. május …                                Csernely, 2012. május … 
 
 
 
………………………………………..        …………………………………………… 
Bükkmogyorósd Község Önkormányzata  Csernely Község Önkormányzata 
 képviseletében képviseletében 
 Pataki Csaba polgármester Vincze Tamás polgármester 
 
 
Záradék: 
Az egységes szerkezetbe foglalt  Társulási Megállapodást Ózd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 78/2012. (V.17.)  határozatával, Domaháza Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete …/2012. (….) határozatával, Bükkmogyorósd Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete …/2012. (….) határozatával, Csernely Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete …/2012. (…)  határozatával jóváhagyta. 
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4. melléklet a 78/2012. (V.17.)  határozathoz 
 

AZ  ÓZDI MŰVELŐDÉSI  INTÉZMÉNYEK 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK  MÓDOSÍTÁSA 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 78/2012. (V.17.) határozatával a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 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 törvény 
végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.)  Korm. rendelet 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 

910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 

910204    Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

910501  Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

910502   Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 

940000  Közösségi, társadalmi tevékenység 

910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

910123  Könyvtári szolgáltatások 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel  

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
 közfoglalkoztatása  

890443 Egyéb közfoglalkoztatás ” 
 
2. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„8. Gazdálkodási  besorolása:   önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 
 
3. Az Alapító Okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„16. Intézményegységei, telephelyei: 

Intézményegységei: 
Ózdi Művelődési Intézmények Városi Művelődési Központ 
Rövidített elnevezése: ÓMI Városi Művelődési Központ 
Telephely: 3600 Ózd, Gyár út 4. 
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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. 

 
Civil Ház  
3600 Ózd, Árpád vezér út 29.” 

 
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, 
- 8134 hrsz-ú – 3600 Ózd, Árpád vezér út 29. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő        
  1689 m2 alapterületű épület színházteremmel, irodával, 
-  8360/A. hrsz-ú - 3600 Ózd, Árpád vezér út 22/A/B/C. szám alatti ingatlanban a II.  
   emeleti szint  (229 m2). 
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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, 2012. május 17. 
 Fürjes Pál  
                                                      polgármester 
 
 
Záradék: 
 
Az Ózdi Művelődési Intézmények Alapító Okiratának módosító okiratát Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete  78/2012. (V.17.) határozatával hagyta jóvá. 
  
Jelen módosító okirat 2012. július 1. napján lép hatályba.  
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4.a melléklet a 78/2012. (V.17.)  határozathoz 

 
ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 
 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 78/2012. (V.17.) határozatával a helyi 
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 törvény 
végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.)  Korm. rendelet alapján az alábbi – egységes 
szerkezetbe foglalt -  Alapító Okiratot adja ki: 
 
1.  A költségvetési szerv neve:  Ózdi Művelődési Intézmények  
     Rövidített elnevezése:  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 

910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 

910204    Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

910501  Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

910502   Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 

940000  Közösségi, társadalmi tevékenység 

910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

910123  Könyvtári szolgáltatások 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel  

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb  
        időtartamú közfoglalkoztatása  
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890443 Egyéb közfoglalkoztatás  
 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

6. Működési köre:         Ózd város közigazgatási területe és az ózdi kistérség 
 
7. Irányító szerv neve, székhelye: 3600 Ózd Város Önkormányzata Ózd, Városház tér l.  
    Felügyeleti szerve:                    Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                  
 
8. Gazdálkodási  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:  nincs 
 
12. Alapító, illetve fenntartó neve és címe:   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 
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. 
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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. 

 
Civil Ház  
3600 Ózd, Árpád vezér út 29. 

 
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, 
- 8134 hrsz-ú – 3600 Ózd, Árpád vezér út 29. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő        
  1689 m2 alapterületű épület színházteremmel, irodával, 
-  8360/A. hrsz-ú - 3600 Ózd, Árpád vezér út 22/A/B/C. szám alatti ingatlanban a II.  
   emeleti szint  (229 m2). 
 
A szükséges ingóságok, eszközök, az intézmény általános vagyonleltára szerint: a közművelődési, 
közgyűjteményi munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott immateriális javak, 
tárgyi eszközök, valamint mennyiségben nyilvántartott kisértékű tárgyi eszközök. 
 
18. A vagyon feletti rendelkezési jog: 

Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlan vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni. 
Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítók vagyongazdálkodásra 
vonatkozó szabályairól szóló rendeletek az irányadók. 
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Ó z d, 2012. május 17. 
 
 
              Fürjes Pál  
            polgármester 
 
 
Záradék: 
Az Ózdi Művelődési Intézmények egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete, a  78/2012. (V.17. ) határozatával hagyta jóvá.  
 
Jelen Alapító Okirat 2012. július 1. napján lép hatályba.  
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Függelék 
 

TÉRKÉP 
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5. melléklet a78/2012. (V.17.)  határozathoz 
 

A CSÉPÁNY-SOMSÁLY ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK  MÓDOSÍTÁSA 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  78/2012. (V.17.)  határozatával a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény 37. §  (5) bekezdés, 102 § (2) bekezdés, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.)  Korm. rendelet alapján a Csépány-Somsály Általános 
Művelődési Központ Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„1. A költségvetési szerv neve:  Csépányi Általános Iskola 
    OM azonosítója: 028901” 
 
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) 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű 

általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 852013  
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  852021  
(5–8. évfolyam) 
 
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) 
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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  
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  
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680001 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 890442 
Egyéb közfoglalkoztatás 890443 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 
 
3. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„8. Gazdálkodási besorolása: 
 
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait az Alsófokú Oktatási 
Intézmények Gondnoksága (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el.” 
 
4. Az Alapító Okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„13. Az intézmény típusa: általános iskola” 
 
5. Az Alapító Okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„15. Tagintézménye: nincs” 
 
6. Az Alapító Okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„16. Telephelye: 3661 Ózd, Csépány út 133.„ 
7. Az Alapító Okirat 17. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„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);    
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- 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); 
 
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.” 
 
8. Az Alapító Okirat 19. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„19. Maximális tanulólétszám:   
Általános iskola 216 fő” 
 
9. Az Alapító Okirat 21. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„21. Évfolyamok száma:  
 1.-8. általános iskolai évfolyammal  működik.” 
 
10. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul 
fennmaradnak. 
 
Ózd, 2012. május 17. 
 Fürjes Pál  
                                                        polgármester 
Záradék: 
A Csépány-Somsály Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosító okiratát Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 78/2012. (V.17.) határozatával hagyta jóvá. 
 
Jelen módosító okirat  2012. július 1. napján lép hatályba.  
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5.a. melléklet a 78/2012. (V.17.)  határozathoz 

 
CSÉPÁNYI  ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 
 

 módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  78/2012. (V.17.)  határozatával a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény 37. §  (5) bekezdés, 102 § (2) bekezdés, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.)  Korm. rendelet alapján az alábbi – egységes 
szerkezetbe foglalt -  Alapító Okiratot adja ki: 
 
1. A költségvetési szerv neve:  Csépányi Általános Iskola 
    OM azonosítója: 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: 
 
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)    852013  
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  852021  
(5–8. évfolyam) 
 
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  
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  
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680001 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 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 
 3600 Ózd, Városház tér 1. 
    Felügyeleti szerve: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
       
8. Gazdálkodási 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 Képviselő-testülete 
határozott időre bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. Az egyéb munkáltatói jogokat Ózd Város 
Polgármestere gyakorolja. 
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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:   kisebbségi oktatás kizárólag magyar  
 nyelven 
 
15. Tagintézménye: nincs 
 
16. Telephelye: 3661 Ózd, Csépány út 133.   
 
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); 
 
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 216 fő 
  
20. Tagozat megnevezése:      nincs 
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21. Évfolyamok száma:  
 1.-8. általános iskolai évfolyammal  működik. 
 
Ózd, 2012. május 17. 
                                                        Fürjes Pál 
                                                                                                      polgármester 
 
 
 
Záradék: 
A Csépányi Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 78/2012. (V.17.) határozatával hagyta jóvá.  
 
Jelen Alapító Okirat 2012. július 1. napján lép hatályba.  
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függelék 
 
 

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI TERÜLETE 
 
 
 

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 
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6. melléklet a 78/2012. (V.17.) határozathoz 
 

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK  MÓDOSÍTÁSA 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  78/2012. (V. 17.)  határozatával a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény 37. §  (5) bekezdés, 102 § (2) bekezdés, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.)  Korm. rendelet alapján az Petőfi Sándor Általános 
Iskola és Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„1. A költségvetési szerv neve:  Petőfi Sándor Általános Iskola  
    OM azonosítója: 028904” 
 
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) 
 
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  
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) 
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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  
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  
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680001 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 890442 
Egyéb közfoglalkoztatás 890443 
 
Az intézmény  vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 
 
3. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„8. Gazdálkodási besorolása: 
 
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait az Alsófokú Oktatási 
Intézmények Gondnoksága (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el.” 
 
4. Az Alapító Okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„13. Az intézmény típusa:  általános iskola” 
 
5. Az Alapító Okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul:  
„15. Tagintézménye: nincs” 
 
6. Az Alapító Okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:  
„16. Telephelye: nincs” 
 
7. Az Alapító Okirat 17. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„17. A feladatellátást 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 18-20. 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. 
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Ingóságok, eszközök az intézmény általános vagyonleltára szerint.” 
 
8. Az Alapító Okirat 19. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„19. Maximális tanulólétszám:   
Petőfi Sándor Általános Iskola  571 fő” 
 
9. Az Alapító Okirat 21. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„21. Évfolyamok száma:  
1-8. általános iskolai évfolyammal működik.” 
 
10. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul 
fennmaradnak. 
 
Ózd, 2012. május 17. 
 Fürjes Pál  
                                                      polgármester 
 
 
Záradék: 
 
A Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosító okiratát Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete  78/2012. (V.17.)  határozatával hagyta jóvá. 
  
Jelen módosító okiratot  2012. július 1. napján lép hatályba.  
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6.a. melléklet a 78/2012. (V.17.)  határozathoz 
 

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA  
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 

 
 módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 78/2012. (V.17.)  határozatával a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §  (5) bekezdés, 102 § (2) bekezdés, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.)  Korm. 
rendelet alapján a Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 

 
 
1. A költségvetési szerv neve:  Petőfi Sándor Általános Iskola  
    OM azonosítója: 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: 
 
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)      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) 
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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  
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  
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680001 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 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 
7. Irányító szerv neve, székhelye: Ózd Város Önkormányzatának  
 Képviselő-testülete 
 3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
    Felügyeleti szerve: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 Sajónémeti Község Önkormányzatának  
 Képviselő-testülete 
 
8. Gazdálkodási besorolása: 
 
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-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  Képviselő-
testülete 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:  általános iskola 
  
 
14. Nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai: kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven 
 
15. Tagintézménye: nincs 
 
 
16. Telephelye: nincs 
  
 
17. A feladatellátást 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 18-20. 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. 
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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:   
Petőfi Sándor Általános Iskola  571 fő 
 
20. Tagozat megnevezése:  nincs 
 
21. Évfolyamok száma:  
1-8. általános iskolai évfolyammal működik. 
 
Ózd, 2012. május 17. 
 
      
                                                        Fürjes Pál 
                                                                                                      polgármester 
 
 
Záradék: 
A Petőfi Sándor Általános Iskola  egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete  78/2012. (V.17.) határozatával hagyta jóvá.  
 
Jelen Alapító Okirat 2012. július 1. napján lép hatályba.  
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függelék 
 
INTÉZMÉNYNÉV: PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA   
  
 
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 2-
46),  
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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7. melléklet a 78/2012. (V.17.)  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 I/1. 
pontban nevesített települési önkormányzatok között közoktatási feladataikat érintően 
közoktatási intézmény közös fenntartása és az azzal kapcsolatos egyéb feladatok társulás 
keretében történő ellátása céljából létrejött dokumentumot az alábbiak szerint 
módosítják: 
 

1. A Társulási Megállapodás I.4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„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 a 2012/13-as tanév.” 
 
2. A Társulási Megállapodás I.5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„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.” 
 
3. A Társulási Megállapodás I.7. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„7. A közösen fenntartott közoktatási intézmény megnevezése 
 

-  Petőfi Sándor Általános Iskola 
3600 Ózd, Petőfi út 18-20.” 
 

4.  A Társulási Megállapodás I.8. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„8. A Társulás által ellátott feladatok: 
 
- általános iskolai nevelés és oktatás 1-8. évfolyamon” 
 

 
5.  A Társulási Megállapodás II.1.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„1.2. Társult önkormányzatok a megállapodás aláírásával a közösen fenntartott intézménnyel 
összefüggő szakigazgatási feladatokkal Ózd Város Önkormányzatának Jegyzőjét bízzák meg.” 
 
6.  A Társulási Megállapodás II. 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„2.1 A társult önkormányzatok rögzítik, hogy jelen Társulás célja az I/7. pontban nevesített 
intézmény (továbbiakban: Intézmény) tárulás keretében történő közös fenntartása. Társult 
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önkormányzatok rögzítik, hogy jelen megállapodás a Kt. 102.§. (3) bekezdése szerinti 
intézmény-átalakításnak (megszüntetésnek, átszervezésnek) minősül. Az Intézmény 
létrehozásához szükséges alapítói, fenntartói döntéseket a jogszabályban előírt 
egyeztetési, véleményeztetési eljárást követően minősített többségű határozatukkal 
fogadhatják el a társult önkormányzatok képviselő-testületei.” 

 
7.  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.„ 
 

8.  A Társulási Megállapodás II. 3.2.  pontja az alábbiak szerint módosul: 

„3.2. A 3.1 pont szerinti feladatok különösen: 
a) A II/2. pontban nevesített döntésekhez szükséges előkészítő munkák különös 

figyelemmel:  
- az Intézmény szervezeti és működési szabályzatának, minőségirányítási 

programjának, pedagógiai programjának és házirendjének jóváhagyására történő 
előkészítése előzetes szakmai vizsgálat alapján, 

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

 
b) az önkormányzati minőségirányítási programoknak és az önkormányzati intézkedési 

terveknek a jelen megállapodásban foglaltakra tekintettel történő összehangolása, 
c) az Intézmény működésének szakmai ellenőrzése, a pedagógiai programban 

meghatározott feladatok végrehajtása, a pedagógiai-szakmai munka 
eredményességének értékelése, valamint a pedagógiai tevékenységgel 
összefüggő mérési, értékelési feladatok, 

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

e) az Intézmény törvényességi ellenőrzésével kapcsolatos feladatok.” 
9.  A Társulási Megállapodás II. pontja az alábbi, 3.3. ponttal egészül ki: 

„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 Önkormányzatának  Jegyzője  látja el.„ 
 
10.  A Társulási Megállapodás II.4. pontja alábbiak szerint módosul: 
 
„4. Vagyoni rendelkezések 
 

4.1. A társult önkormányzatok rögzítik, hogy a feladatellátást szolgáló ingatlanok továbbra 
is az egyes önkormányzatok kizárólagos tulajdonában maradnak, amelyeket a társult 
önkormányzatok az Intézmény használatába bocsátanak. 
 
4.2 A társult önkormányzatok a tulajdonukat képző ingatlanokat érintő beruházásokat, 
felújításokat saját költségvetésük terhére biztosítják, ezért az ilyen címen keletkező 
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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. 

 
11.  A Társulási Megállapodás II.5. pontja alábbiak szerint módosul: 
 
„5. A közösen fenntartott intézmény működésének finanszírozása 
 
5.1 A társult önkormányzatok rögzítik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 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.  

 
5.2 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. 

 
5.3 Ózd Város Önkormányzata a bejáró tanulók jogcímén kapott állami támogatások terhére 

biztosítja a társulás intézményeiben tanulói jogviszonnyal rendelkező (magántanulók 
kivételével), így az 1-8. évfolyamokon tanuló valamennyi Sajónémetiből az ózdi Petőfi 
Sándor Általános Iskolába bejáró gyermek részére a Sajónémeti-Ózd viszonylatban 
pedagógus-felügyelettel működő iskolabuszt.” 

 
12. A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban 
változatlanul fennmaradnak.  Jelen okirattal elfogadott módosítások – az együttműködő felek 
képviselő-testületeinek döntése alapján – 2012. július 1. napján lépnek hatályba. 
 
 
Ózd, 2012. május 17.    Sajónémeti, 2012. május .. 
 
 
…………………………………….  …………………………………….. 
    Ózd Város Önkormányzata Sajónémeti Község Önkormányzata 
 képviseletében képviseletében 
 Fürjes Pál  ifj. Kövér József 
  polgármester alpolgármester 
 
 
 
Záradék: 
A Társulási Megállapodás módosítását  Ózd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
78/2012. (V.17.) határozatával, Sajónémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
………/2012. (………..) határozatával jóváhagyta. 
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7.a. melléklet a 78/2012. (V.17.)  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 I/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. Sajónémeti Község Önkormányzata  3652 Sajónémeti, Szabadság út 50. 

 
2. A társulás elnevezése:  Ózd – Sajónémeti 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 a 2012/13-as 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 és Sajónémeti Község Képviselő-

testületének az Ötv. 10.§. (1) bek. e. pontja, valamint 15. §-a alapján minősített 
többséggel elfogadott, a Társulási Megállapodás jóváhagyó döntésével jön létre. 

 
7. A közösen fenntartott közoktatási intézmény megnevezése 
 

-  Petőfi Sándor Általános Iskola 
3600 Ózd, Petőfi út 18-20. 

 
8. A Társulás által ellátott feladatok: 

 
- általános iskolai nevelés és oktatás 1-8. évfolyamon 
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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 támogatásokról 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 Önkormányzatának Jegyzőjét bízzák 
meg.  

 
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 a 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 mindkét társult önkormányzat képviselő-testületének 
egyetértésével születhet döntés. Egyetértés hiányában mindkét 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) tárulás keretében történő közös fenntartása. Társult 
önkormányzatok rögzítik, hogy jelen megállapodás a Kt. 102.§. (3) bekezdése szerinti 
intézmény-átalakításnak (megszüntetésnek, átszervezésnek) minősül. Az Intézmény 
létrehozásához szükséges alapítói, fenntartói döntéseket a jogszabályban előírt 
egyeztetési, véleményeztetési eljárást követően minősített többségű határozatukkal 
fogadhatják el a társult önkormányzatok képviselő-testületei. 
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2.2 A társult önkormányzatok képviselő-testületei fenntartói irányítás keretében közösen 

gyakorolják az alább felsorolt fenntartói jogosítványokat: 
a) az Intézmény költségvetésének meghatározása, 
b) az 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.  

 
e) Az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, minőségirányítási 

programjának, pedagógiai programjának, házirendjének jóváhagyása a társult 
önkormányzatok saját belső szabályainak 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 
személyeknek, szervezeteknek 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 
Polgármesteri Hivatal útján látják el. 

 
3.2 A 3.1 pont szerinti feladatok különösen: 

a) A II/2. pontban nevesített döntésekhez szükséges előkészítő munkák különös 
figyelemmel:  

- az Intézmény szervezeti és működési szabályzatának, minőségirányítási 
programjának, pedagógiai programjának és házirendjének jóváhagyására történő 
előkészítése előzetes szakmai vizsgálat alapján, 

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

 
b) az önkormányzati minőségirányítási programoknak és az önkormányzati intézkedési 

terveknek a jelen megállapodásban foglaltakra tekintettel történő összehangolása, 
c) az Intézmény működésének szakmai ellenőrzése, a pedagógiai programban 

meghatározott feladatok végrehajtása, a pedagógiai-szakmai munka 
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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 Kt. 83. §. (4) bekezdése és a 
91. §. (4) bekezdése alapján a jegyzői hatáskörbe tartozó igazgatási feladatokat 
(felülbírálati kérelmek elbírálása) Ózd Város Jegyzője  látja el.  

 
4.  Vagyoni rendelkezések 
 
4.1. A társult önkormányzatok rögzítik, hogy a feladatellátást szolgáló ingatlanok továbbra 

is az egyes önkormányzatok kizárólagos tulajdonában maradnak, amelyeket a társult 
önkormányzatok az Intézmény használatába bocsátanak. 

 
4.2. A társult önkormányzatok a tulajdonukat képző ingatlanokat érintő beruházásokat, 

felújításokat saját költségvetésük terhére biztosítják, ezért az ilyen címen keletkező 
vagyonnövekmény – ideértve a Társulás megszűnésének esetét is -  kizárólag a 
tulajdonos önkormányzatot illeti meg, ő jogosult és köteles azt a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően nyilvántartani, valamint felelős az ezekkel kapcsolatos 
beszerzések során a jogszabályi előírások betartásáért.  

 
5. A közösen fenntartott intézmény működésének finanszírozása 
 
5.1 A társult önkormányzatok rögzítik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

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.  

 
5.2 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. 

 
5.3 Ózd Város Önkormányzata a bejáró tanulók jogcímén kapott állami támogatások 

terhére biztosítja a társulás intézményeiben tanulói jogviszonnyal rendelkező 
(magántanulók kivételével), így az 1-8. évfolyamokon tanuló valamennyi Sajónémetiből 
az ózdi Petőfi Sándor Általános Iskolába bejáró gyermek részére a Sajónémeti-Ózd 
viszonylatban pedagógus-felügyelettel működő iskolabuszt.  

 
III. A Társulási megállapodás módosítása 
 
A megállapodás módosítását, megszüntetését, felmondását bármelyik tag kezdeményezheti. A 
társult önkormányzatok a megállapodás módosításáról (megszüntetéséről, felmondásáról) az 
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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 (a Társulási Megállapodás felmondása) 
 
2. 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. 
 
3. 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 a megállapodást felmondó 
önkormányzat a kötelezően ellátandó közoktatási feladatának teljesítéséről maga köteles 
gondoskodni. 

 
4. A Társulás vagy a tagság 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. A társult önkormányzatok rögzítik, hogy az Intézményfenntartói Társulás (gazdálkodási) 

ellenőrzését a Többcélú Társuláson keresztül, a többi intézményük ellenőrzésével azonos 
módon biztosítják. 

 
VI. Vegyes és záró rendelkezések: 
 
1. Jelen Társulási Megállapodás  az együttműködő felek legkésőbb 2012. május 31. 

napjáig meghozandó testületi döntései alapján 2012. július 1. napján lép hatályba.  
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2. A társult önkormányzatok feladat ellátási kötelezettségét a Társulás létrehozása nem 
érinti (Ttv. 3.§.(2) bek.) 

 
 
Ózd, 2012. május 17.     Sajónémeti, 2012. május .. 
 
 
 
…………………………………….  …………………………………….. 
    Ózd Város Önkormányzata Sajónémeti Község Önkormányzata 
 képviseletében képviseletében 
 Fürjes Pál  ifj. Kövér József 
  polgármester alpolgármester 
 
 
 
 
Záradék: 
 
Az egységes szerkezete foglalt Társulási Megállapodást Ózd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 78/2012. (V.17.) határozatával, Sajónémeti Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete ………/2012. (………..) számú határozatával jóváhagyta. 
 
 
 



 97 

8. melléklet a 78/2012. (V.17.) határozathoz 
 

A SAJÓVÁRKONYI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK  MÓDOSÍTÁSA 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  78/2012. (V.17.)  határozatával a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §  (5) bekezdés, 102 § (2) bekezdés, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.)  Korm. 
rendelet alapján a Sajóvárkonyi Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„1. A költségvetési szerv neve:  Sajóvárkonyi Általános Iskola 
    OM azonosítója: 028905” 
 
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) 
 
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)       852013  
 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  852021  
(5–8. évfolyam) 
 
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  
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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 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  
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 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 890442 
Egyéb közfoglalkoztatás 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 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„8. Gazdálkodási  besorolása: 
 
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait az Alsófokú 
Oktatási Intézmények Gondnoksága (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el.” 
 
5. Az Alapító Okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„13. Az intézmény típusa: általános iskola” 
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6. Az Alapító Okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„15. Tagintézményei: nincs” 
 
7. Az Alapító Okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„16. Telephelyei: 3600 Ózd, Mekcsey István út 118. 
 3600 Ózd, Mekcsey István út 211.” 
 
8. Az Alapító Okirat 17. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„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). 
 
A Római Katolikus Egyház tulajdonában álló: 
- 4287 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (3600 Ózd, Mekcsey István út 211.) 
 
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.” 
 
9. Az Alapító Okirat 19. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„19. Maximális tanulólétszám:  
      Sajóvárkonyi Általános Iskola                   450 fő” 
 
10. Az Alapító Okirat 21. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„21. Évfolyamok száma:  
1-8. általános iskolai évfolyammal működik.” 
 
11.  Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban 
változatlanul fennmaradnak. 
 
 
Ózd, 2012. május 17. 
 
 Fürjes Pál  
                                                      polgármester 
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Záradék: 
 
A Sajóvárkonyi Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosító okiratát Ózd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 78/2012. (V. 17.)  határozatával hagyta jóvá. 
  
Jelen módosító okirat 2012. július 1. napján lép hatályba.  
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8.a. melléklet a 78/2012. (V.17.)  határozathoz 

 
 SAJÓVÁRKONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 78/2012. (V.17.)  határozatával a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §  (5) bekezdés, 102 § (2) bekezdés, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.)  Korm. 
rendelet alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt -  Alapító Okiratot adja ki: 
 
1. A költségvetési szerv neve:  Sajóvárkonyi Általános Iskola 
    OM azonosítója: 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: 
   
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)       852013  
 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  852021  
(5–8. évfolyam) 
 
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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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  
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  
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 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 
 3600 Ózd, Városház tér 1. 
  
    Felügyeleti szerve: Ózd Város Önkormányzatának  
 Képviselő-testülete 
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8. Gazdálkodási  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 Képviselő-
testülete 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:  kisebbségi oktatás kizárólag          
magyar nyelven 
     
15. Tagintézményei: nincs 
 
16. Telephelyei: 3600 Ózd, Mekcsey István út 118. 
 3600 Ózd, Mekcsey István út 211. 
 
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). 
 
A Római Katolikus Egyház tulajdonában álló: 
- 4287 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (3600 Ózd, Mekcsey István út 211.) 
 
A nevelő-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott immateriális 
javak, tárgyi eszközök, mennyiségben nyilvántartott kis értékű tárgyi eszközök.  
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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  Általános Iskola                   450 fő 
 
20. Tagozat megnevezése:      nincs 
 
21. Évfolyamok száma:  
1-8. általános iskolai évfolyammal működik. 
 
Ózd, 2012. május 17. 
 
                                                       
 Fürjes Pál 
                                                                                                             polgármester 
 
 
 
Záradék 
 
A Sajóvárkonyi Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete  78/2012. (V.17.) határozatával hagyta jóvá.  
 
Jelen Alapító Okirat 2012. július 1. napján lép hatályba.  
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függelék 
 

 
 

SAJÓVÁRKONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA   
MŰKÖDÉSI TERÜLETEI 

 
 
 
 
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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9. melléklet a 78/2012. (V.17.) határozathoz 
 

PETŐFI ÚTI-CSÉPÁNYI ÖSSZEVONT ÓVODA 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  78/2012. (V.17.)  határozatával a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 37. §  (5) bekezdés, 102 § (2) bekezdés, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b.) pontja, valamint az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.)  Korm. rendelet alapján az alábbi   
Alapító Okiratot adja ki: 
 
1. A költségvetési szerv neve:  Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 
    OM azonosítója:  
 
2. Székhelye:  3600 Ózd, Petőfi út 26-28. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező határozat: 78/2012. (V. 17.) 
 
4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  Óvodai nevelés  
    Szakágazati besorolása: 851020 
 
5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere: 
 
Óvodai nevelés, ellátás 851011  
(Az óvoda a kulturális miniszter által kiadott Óvodai Integrációs Program  
alapján képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést biztosít, óvodai  
fejlesztő programot szervez.) 
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  
 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 890442 
Egyéb közfoglalkoztatás 890443 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
6. Működési köre:  Óvodai nevelés   
 Ózd város és Sajónémeti község jelen alapító okirat  
 függelékében  meghatározott közterületein 
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7. Irányító szerve neve, székhelye: Ózd Város Önkormányzatának  
 Képviselő-testülete 
 3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
Felügyeleti szerve: Ózd Város Önkormányzatának 
 Képviselő-testülete 
 Sajónémeti Község Önkormányzatának  
 Képviselő-testülete 
 
8. Gazdálkodási 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 Képviselő-
testülete 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. Fenntartók 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: napköziotthonos óvoda 
 
14. Nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai: kizárólag magyar nyelvű kisebbségi 
     nevelés    
 
15. Tagintézményei: Damjanich Úti Tagóvoda  
 Csépányi Tagóvoda 
 Somsályi Tagóvoda  
 Sajónémeti Tagóvoda  
 
16. Telephelyei:  
- Damjanich Úti Tagóvoda 3600 Ózd, Damjanich út 3. 
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- Csépányi Tagóvoda 3661 Ózd, Csépányi út 214. 
- Somsályi Tagóvoda 3662 Ózd, Somsály út 15. 
- Sajónémeti Tagóvoda 3652 Sajónémeti, Szabadság út 90. 
 
17. A feladatellátást szolgáló vagyon: 
 
Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában álló: 
a.)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). 
 
b.)1550 hrsz. alatt nyilvántartott 1842 m2 alapterületű ingatlan a rajta található óvoda épülettel, 

raktár helyiségekkel és játszó udvarral (3600 Ózd, Damjanich út 3. szám). 
 
c.) 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); 
 
d.) 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); 
 
e.) 18718 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan, a rajta található idősek otthona épületével  
   (3661 Ózd, Somsály út 14. szám). 
 
Sajónémeti Község Önkormányzatának tulajdonában áll:  
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 gyermeklétszám:  
 
Petőfi Úti Óvoda  100 fő 
Damjanich Úti Tagóvoda    50 fő 
Csépányi Tagóvoda 75 fő 
Somsályi Tagóvoda 25 fő    
Sajónémeti Tagóvoda    25 fő 
 
20. Tagozat megnevezése:     nincs 

 
21. Csoportok száma: 
 
Petőfi Úti Óvoda 4 csoport 
Damjanich Úti Tagóvoda 2 csoport 
Csépányi Tagóvoda 3 csoport 
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Somsályi Tagóvoda 1 csoport 
Sajónémeti Tagóvoda 1 csoport 
 
Ózd, 2012. május 17. 
    
 Fürjes Pál  
                                                      polgármester 
 
Záradék: 
A Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Alapító Okiratát Ózd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  78/2012. (V.17.)  határozatával hagyta jóvá. 
  
Jelen Alapító Okirat 2012. július 1.  napján lép hatályba.  
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Függelék 

PETŐFI ÚTI-CSÉPÁNYI ÖSSZEVONT ÓVODA 
FELVÉTELI KÖRZETEI 

 

Petőfi Úti Óvoda Damjanich Úti Tagóvoda Sajónémeti Tagóvoda 

Baross Gábor utca  Bercsényi Miklós utca  Sajónémet teljes közigazgatási terület.  
Budai Nagy Antal utca  Bolyai Farkas utca   
Derkovits Gyula utca  Damjanich út   
Eötvös Lóránd utca  Egressy Gábor utca   
Gábor Áron utca  Fráter György utca   
Irinyi János utca  Körte völgy   
Jedlik Ányos utca  Muskátli utca   
Lechner Ödön utca  Nefelejts utca   
Március 15. utca  
(páratlan 1-39, páros 2-58) 

Kőalja út (páratlan 1-41, 
páros 2-46) 

 

Nap utca  Németh László utca   
Nyár utca  Pásztor utca   
Petőfi Sándor út  Rózsavölgyi utca   
Puskás Tivadar út  Szegfű utca   
Ráctag út  Szenna utca   
Vásárhelyi Pál utca  Sziklás tető   
Velence telep  Vadász utca   
Volny József út  Vasút utca (1-11)  
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    
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Csépányi Tagóvoda 
Nagyvölgyi út 
Ács utca 
Arany János utca 
Deák út 130-ig 
Csépány út 
Domb utca 
Fenyő utca 
Gubonnai út 
Gyergyó utca 
Győzelem út 
Hegyi utca 
Hossó utca 
Ibolya utca 
IV. Béla utca 
Lam út 
Márton utca 
Nád utca 
Nagyvölgyi út 
Nyárjasalja utca 
Pál Gazda köz 
Semmelweis utca 
Újtelepi utca 
Zrínyi Miklós út 
Csépányi út 
 
      
Somsályi Tagóvoda  
  
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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10. melléklet a 78/2012. (V.17.) határozathoz 

 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRA 
 
amely létrejött a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 1. §. (6) 
bekezdés c. pontja, 41. és 43. §-ai, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 
1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 8. §-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 88. §. (4) bekezdése alapján a I/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. Sajónémeti Község Önkormányzata 3652 Sajónémeti, Szabadság út 50. 

 
2. A társulás elnevezése:  
      Ózd–Sajónémeti  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 2012/2013-as 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 Önkormányzata Képviselő-testületének és Sajónémeti Község 

Önkormányzata 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:  

 Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda  3600 Ózd, Petőfi út 26-28. 
 

7. 2. Intézmény és telephelyei: 
 

a.) Petőfi Úti Óvoda 3600 Ózd, Petőfi út 26-28. 
b.) Damjanich Úti Tagóvoda 3600 Ózd, Damjanich út 3. 
c.) Csépányi Tagóvoda 3661 Ózd, Csépányi út 214. 
d.) Somsályi Tagóvoda 3662 Ózd, Somsály út 15. 
e.) Sajónémeti Tagóvoda 3652 Sajónémeti, Szabadság út 90. 
 
 
8. A társulás által ellátott feladatok:  

- Óvodai nevelés, ellátás 
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III. 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 sajónémeti tagintézményt érintő feladataik 
ellátása során kötelesek egyeztetni Sajónémeti Község Önkormányzat Jegyzőjével.  Egyes 
feladatok esetében Sajónémeti 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 a társult önkormányzatok képviselő-testületének egyetértésével születhet döntés. 
Egyetértés hiányában mind a két 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. 
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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, Sajónémeti Község Polgármesterének egyetértését követően gyakorolja. 

 
e) Az Intézmény Szervezeti és Működési szabályzatának, minőségirányítási programjának 

nevelési programjának és házirendjének jóváhagyása a társult önkormányzatok saját belső 
szabályzatainak megfelelően történik. A társult önkormányzatok megállapodnak abban, 
hogy az Intézmény alapító okiratának elfogadását követően a megállapodás aláírásakor 
hatályban lévő – fent részletezett – intézményi dokumentumokat, valamint önkormányzati 
minőségirányítási programjaikat és önkormányzati intézkedési tervüket összehangolják.  

 
2.3 . A társult önkormányzatok fenntartják a jogot, hogy a Kt. 104. §. (5) bekezdése szerinti, az 

Intézmény tevékenységéről szóló átfogó beszámolót az Intézménytől megkérjék és az abban 
foglaltakat megismerjék. Társult önkormányzatok a szükséges költségek biztosítása mellett – 
külön-külön is jogosultak szakmai ellenőrzés kezdeményezésére (Kt.. 107. §.). Az 
Intézményben szakmai ellenőrzést, illetve törvényességi ellenőrzést végző személynek, 
szervezetnek döntési, intézkedési jogköre nincs. 

 
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 Sajónémeti 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, 
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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 
Sajónémeti Község Önkormányzat Jegyzőjével – látja el.  

 
4. Vagyoni rendelkezések 
  
4.1.  A társult önkormányzatok rögzítik, hogy a feladatellátást szolgáló ingatlanok továbbra is az 

egyes önkormányzatok kizárólagos tulajdonában maradnak, amelyeket a társult 
önkormányzatok az Intézmény használatába bocsátanak.  

 
4.2.  A társult önkormányzatok a tulajdonukat képző ingatlanokat érintő beruházásokat, 

felújításokat saját költségvetésük terhére biztosítják,  ezért az ilyen címen keletkező 
vagyonnövekmény – ideértve a Társulás megszűnésének esetét is – kizárólag a tulajdonos 
önkormányzatot illeti meg. Ő jogosult és köteles azt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
megfelelően nyilvántartani, valamint felelős az ezekkel kapcsolatos  beszerzések során  a 
jogszabályi előírások betartásáért. 

 
4.3.  A társult önkormányzat tulajdonát képező eszközvagyon 2012. július 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 2011. évi CXCV. 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 sajónémeti 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 sajónémeti 
községi tagintézmény fenntartásával kapcsolatos dologi kiadásokat (fűtés, világítás) a 
Sajónémeti Község Önkormányzata biztosítja.  

 
5.4.   A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulás működése során az 

intézmény-finanszírozás kérdését évente – az Intézmény költségvetésének meghatározásával 
egyidejűleg – áttekintik, a jelen megállapodást a szükséges változtatásoknak megfelelően 
módosítják, a társult önkormányzatok intézményi struktúrájában és a központi költségvetési 
hozzájárulások szabályozásában beállott módosításokat követően.  
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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 Társulás  tagjaival írásban közölnie. A felmondás 
évében a tanév kezdetével a megállapodást felmondó önkormányzat a kötelezően ellátandó 
közoktatási feladatának teljesítéséről maga köteles gondoskodni. 

 
3. A Társulás vagy a tagsági jogviszony megszűnését követően a társult önkormányzatok 

egymással a Társulásból eredő vagyoni viszonyaik kapcsán a II/4. pontnak megfelelően 
elszámolni kötelesek.  

 
V. A Társulás ellenőrzése 
 

1. A társult önkormányzatok képviselő-testületei célszerűségi és gazdasági szempontból 
ellenőrzik a Társulás működését. 

 
2. A társult önkormányzatok polgármesterei évente legalább egyszer beszámolnak a képviselő-

testületeknek a Társulás tevékenységéről, a közösen fenntartott intézmény pénzügyi helyzetéről 
a társulási cél megvalósulásáról. 

 
3. Társult önkormányzatok rögzítik, hogy Intézmény fenntartói (gazdálkodási) ellenőrzését 

biztosítják. 
 
VI. Vegyes és záró rendelkezések 
 
1.  Jelen Társulási Megállapodás - az együttműködő felek legkésőbb 2012. május 31. napjáig 

meghozandó testületi döntései alapján -  2012. július 1. napján lép hatályba.  
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2. A társult önkormányzatok feladatellátási kötelezettségét a Társulás létrehozása nem érinti.  
 
 
Ózd, 2012. május 17.                                                Sajónémeti, 2012. május… 
 
………………………………………..       ………………………………………… 
 Ózd Város Önkormányzata  Sajónémeti Község Önkormányzata 
 Képviseletében képviseletében 
 Fürjes Pál polgármester ifj. Kövér László  alpolgármester 
 
 
Záradék: 
A Társulási Megállapodást Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 78/2012. (V.17.)  
határozatával és Sajónémeti  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ……/2012. (V…) 
határozatával jóváhagyta. 
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11. melléklet a78/2012. (V. 17.)  határozathoz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 119 

 



 120 

12. melléklet a 78/2012. (V.17.) határozathoz 
 

 
SAJÓVÁRKONYI-TÁBLAI ÖSSZEVONT ÓVODA 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  78/2012. (V.17.)  határozatával a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény 37. §  (5) bekezdés, 102 § (2) bekezdés, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b.) pontja, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.)  Korm. rendelet alapján az alábbi   Alapító Okiratot 
adja ki: 
 
1. A költségvetési szerv neve:  Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 
    OM azonosítója:  
 
2. Székhelye:  3600 Ózd, Tétény út 1. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező határozat: 78/2012. (V. 17.) 
 
4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  Óvodai nevelés  
    Szakágazati besorolása: 851020 
 
5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere: 
 
Óvodai nevelés, ellátás 851011  
(Az óvoda a kulturális miniszter által kiadott Óvodai Integrációs Program  
alapján képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést biztosít, óvodai  
fejlesztő programot szervez.) 
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  
 
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680001 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 890442 
Egyéb közfoglalkoztatás 890443 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
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6. Működési köre:  Óvodai nevelés   
 Ózd város jelen alapító okirat függelékében  
 meghatározott közterületein 
  
 
7. Irányító szerve neve, székhelye: Ózd Város Önkormányzatának  
 Képviselő-testülete 
 3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
Felügyeleti szerve: Ózd Város Önkormányzatának 
 Képviselő-testülete 
 
8. Gazdálkodási 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 Képviselő-testülete 
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 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: kizárólag magyar nyelvű kisebbségi 
     nevelés    
 
15. Tagintézményei: Virág Úti Tagóvoda  
 Bánszállási Tagóvoda 
 
16. Telephelyei: 
  
a.) Virág Úti Tagóvoda 3600 Ózd, Virág út 27.  
b.) Bánszállási Tagóvoda 3600 Ózd, Bánszállás telep 30. 
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17. A feladatellátást szolgáló vagyon: 
 
Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában álló: 
 
a.) 2877 hrsz. alatt nyilvántartott 2181 m2 alapterületű ingatlan a rajta található óvoda épülettel, 

tornaszobával és játszó udvarral (3600 Ózd, Virág út 27.) 
 
b.) 10083 hrsz. alatt nyilvántartott 2078 m2 alapterületű ingatlan a rajta található óvoda épülettel, 

szolgálati lakással és játszó udvarral (3600 Ózd, Bánszállás telep 30. szám). 
 
c.) 4245/2 hrsz. alatt nyilvántartott 3563 m2 alapterületű ingatlan a rajta található óvoda épülettel és 

játszó udvarral (3600 Ózd, Tétény út 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. 
A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályairól szóló 
rendeletek az irányadók. 
 
19. Maximális gyermeklétszám:  
 
Tétény Úti Óvoda  150 fő 
Virág Úti Tagóvoda 75 fő 
Bánszállási Tagóvoda 25 fő 
 
20. Tagozat megnevezése:     nincs 

 
21. Csoportok száma: 
 
Tétény Úti Óvoda 6 csoport 
Virág Úti Tagóvoda 3 csoport 
Bánszállási Tagóvoda 1 csoport 

 
 
Ózd, 2012. május 17. 
 
 Fürjes Pál  
                                                      polgármester 
 
 
Záradék: 
 
A Sajóvákronyi-Táblai Összevont Óvoda Alapító Okiratát Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  78/2012. (V.17.)  határozatával hagyta jóvá. 
  
Jelen Alapító Okirat 2012. július 1.  napján lép hatályba.  
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Függelék 

 
 

SAJÓVÁRKÖNYI-TÁBLAI  ÖSSZEVONT ÓVODA 
FELVÉTELI KÖRZETEI 

 
 
 
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, 
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  
 
Virág Úti Tagóvoda 
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 48- 
LYUKÓ  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 13- 
VIRÁG UTCA    
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13. melléklet a 78/2012. (V. 17.)  határozathoz 
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14. melléklet a 78/2012. (V.17.) határozathoz 
 

AZ ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK  MÓDOSÍTÁSA 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 78/2012. (V.17.)  határozatával a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény 37. §  (5) bekezdés, 102 § (2) bekezdés, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b.) pontja, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)  Korm. rendelet alapján az Alsófokú Oktatási 
Intézmények Gondnoksága Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:   alapfokú oktatás 
    Szakágazati besorolás:  852010 
       
Az intézményeknél alkalmazott szakfeladatok a költségek, bevételek elszámolása.  
Az alább felsorolt önállóan működő költségvetési szervek gazdasági feladatainak ellátása. 
 
- Alkotmány Úti Összevont Óvoda 3600 Ózd, Alkotmány út 2. 
- Béke Telepi Óvodák 3600 Ózd, Újváros tér 2. 
- Városközponti Napköziotthonos Óvoda 3600 Ózd, Katona József út 7. 
- Apáczai Csere János Általános Iskola 3600 Ózd, Kőalja út 149.  
- Árpád Vezér Általános és Szakiskola 3600 Ózd, Árpád vezér út 13. 
- Bolyky Tamás Általános Iskola  3600 Ózd, Bolyki Tamás utca 42. 
- Csépányi Általános Iskola 3600 Ózd, Csépány út 117. 
- Petőfi Sándor Általános Iskola  3600 Ózd, Petőfi Sándor út 18-20. 
- Sajóvárkonyi Általános Iskola 3600 Ózd, Mekcsey út 205. 
- Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola 3600 Ózd, 48-as út 6.  
- Újváros Téri Általános Iskola  3600 Ózd, Újváros tér 1. 
- Vasvár Úti Általános Iskola 3600 Ózd Vasvár út 37/A. 
- Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 3600 Ózd, Petőfi út 26-28. 
- Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 3600 Ózd, Tétény út 1.” 
 
2. Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere: 
- Óvodai intézményi étkeztetés 562912 
- Iskolai intézményi étkeztetés 562913 
- Óvodai nevelés, ellátás 851011 
- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 851012 
- 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 

- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű 

  általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 852013 
- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  852021 
  (5–8. évfolyam) 
- Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali  
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   rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 852022 
- Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 853121 
  (nyelvi előkészítő évfolyam, közgazdasági és ügyviteli szakmacsoportos osztályok) 
- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 853122 
 szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam) 
- Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 853131 
- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása 853132 
  (9–10. évfolyam) 
- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai  
  oktatása   (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 
- 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 elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 853222 
- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő  
  nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 853223 
- 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 
- Felsőfokú szakképzés 854211 
- 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 
- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 855913 
- Általános iskolai tanulószobai nevelés 855914 
- Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 855915 

- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai  

  tanulószobai nevelése 855916 
 
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat rendszere: 
Éttermi, mozgó vendéglátás 561000 
Munkahelyi étkeztetés 562917 
Egyéb vendéglátás 562920 
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése 680001 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  680002 
Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás 821000 
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Általános iskolai felnőttoktatás (5–8. évfolyam) 852024 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099 
Ifjúság-egészségügyi gondozás 869042 
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441 
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Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 890442 
Egyéb közfoglalkoztatás  890443 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 
 
3. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„8. Gazdálkodási besorolása: 
    Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.” 
 
4. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul 
fennmaradnak. 
 
 
Ózd, 2012. május 17. 
  
 Fürjes Pál  
                                                      polgármester 
 
 
Záradék: 
Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Alapító Okiratának módosító okiratát Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 78/2012. (V.17.)  határozatával hagyta jóvá. 
  
Jelen módosító okirat  2012. július 1. napján lép hatályba.  
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14.a. melléklet a 78/2012. (V.17.)  határozathoz 
 

Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokság 
Alapító Okiratának 

 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  78/2012. (V.17.)  határozatával a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény 37. §  (5) bekezdés, 102 § (2) bekezdés, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b.) pontja, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.)  Korm. rendelet alapján az alábbi – egységes 
szerkezetbe foglalt -  Alapító Okiratot adja ki: 
 
1. A költségvetési szerv neve:  Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 
    Rövidített neve: AOIG 
 
2. Székhelye:   3600 Ózd, Október 23. tér 1. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező határozat: 244/KH/1995. (XI. 7.) 
 
4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:   alapfokú oktatás 
    Szakágazati besorolás:  852010 
       
Az intézményeknél alkalmazott szakfeladatok a költségek, bevételek elszámolása.  
Az alább felsorolt önállóan működő költségvetési szervek gazdasági feladatainak ellátása. 
 
- Alkotmány Úti Összevont Óvoda 3600 Ózd, Alkotmány út 2. 
- Béke Telepi Óvodák 3600 Ózd, Újváros tér 2. 
- Városközponti Napköziotthonos Óvoda 3600 Ózd, Katona József út 7. 
- Apáczai Csere János Általános Iskola 3600 Ózd, Kőalja út 149.  
- Árpád Vezér Általános és Szakiskola 3600 Ózd, Árpád vezér út 13. 
- Bolyky Tamás Általános Iskola  3600 Ózd, Bolyki Tamás utca 42. 
- Csépányi Általános Iskola 3600 Ózd, Csépány út 117. 
- Petőfi Sándor Általános Iskola  3600 Ózd, Petőfi Sándor út 18-20. 
- Sajóvárkonyi Általános Iskola 3600 Ózd, Mekcsey út 205. 
- Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola 3600 Ózd, 48-as út 6.  
- Újváros Téri Általános Iskola  3600 Ózd, Újváros tér 1. 
- Vasvár Úti Általános Iskola 3600 Ózd Vasvár út 37/A. 
- Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 3600 Ózd, Petőfi út 26-28. 
- Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 3600 Ózd, Tétény út 1. 
 
5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere: 
 
- Óvodai intézményi étkeztetés 562912 
- Iskolai intézményi étkeztetés 562913 
- Óvodai nevelés, ellátás 851011 
- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 851012 
- 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 
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- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű 

  általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 852013 
- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  852021 
  (5–8. évfolyam) 
- Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali  
   rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 852022 
- Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 853121 
  (nyelvi előkészítő évfolyam, közgazdasági és ügyviteli szakmacsoportos osztályok) 
- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 853122 
 szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam) 
- Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 853131 
- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása 853132 
  (9–10. évfolyam) 
- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai  
  oktatása   (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 
- 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 elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 853222 
- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő  
  nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 853223 
- 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 
- Felsőfokú szakképzés 854211 
- 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 
- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 855913 
- Általános iskolai tanulószobai nevelés 855914 
- Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 855915 

- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai  

  tanulószobai nevelése 855916 
 
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat rendszere: 
Éttermi, mozgó vendéglátás 561000 
Munkahelyi étkeztetés 562917 
Egyéb vendéglátás 562920 
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 680001 
 
 



 131 

 
 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése    680002 
Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás 821000 
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Általános iskolai felnőttoktatás (5–8. évfolyam) 852024 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099 
Ifjúság-egészségügyi gondozás 869042 
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 890442 
Egyéb közfoglalkoztatás  890443 
 
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:  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
    Felügyeleti szerve: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
8. Gazdálkodási besorolása: 
    Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
9. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
 
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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. Nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai: - 
 
14. Tagintézményei:     - 
 
 
 
 
 



 132 

 
 
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, 2012. május 17. 
 
 
 Fürjes Pál 
 polgármester  
 
 
Záradék: 
 
Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát Ózd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  78/2012. (V.17.)  határozatával hagyta jóvá.  
 
 
Jelen Alapító Okirat 2012. július 1. napján lép hatályba.  

 
                                                    -.-.- 
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Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán alpolgármesternek.  
 

12.) napirend 
Javaslat Fürjes Pál polgármester fizetett szabadságának engedélyezésére 

 
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Fürjes Pál bejelenti személyes érintettségét, és azt, hogy a szavazásban részt kíván 
venni. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza:  

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

79/2012. (V. 17.) határozata 
Fürjes Pál polgármester fizetett szabadsága igénybevételének 

engedélyezéséről 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 33. §-
ában biztosított jogkörében engedélyezi Fürjes Pál polgármesternek előzetesen 
 

2012. június 4-15. között 10 nap, valamint 
2012. július 30. – augusztus 15. között további 13 nap, 

 
összesen 23 nap 2012. évi fizetett szabadság igénybevételét.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

-.-.- 
 

13.) napirend 
Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására 
 

Dr. Kósné Dargai Rita elmondja, az előterjesztésben képet kaphatnak a gyermekjóléti 
intézmény sokrétű munkájáról. Az Egészségügy és Szociális Bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja az előterjesztést. Az intézmény vezetőinek, dolgozóinak 
munkájuk ellátásához  sok erőt és egészséget kíván.  

 
Obbágy Csaba alaposan végigtanulmányozta a jelentést, fontos, hogy a gyermekek 
hogyan élnek a városban, a problémájukon hogyan tudnak segíteni. Véleménye szerint 
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érdemes ezt a jelentést az elmúlt ülésen tárgyalt rendőrségi beszámolóval 
összevetni, ott is szerepelnek statisztikai adatok, amelyek ehhez az előterjesztéshez 
kapcsolódnak.  
Véleménye szerint nagyobb figyelmet kell fordítani az eseti gondnoki feladatkörre. 
Igaz, hogy munkaidőben végzik munkájukat, de külön díjazás nélkül. Helyesebbnek 
tartaná, ha a szülőket megtanítanák arra, hogyan lehet jobban beosztani a pénzt és nem 
helyettük felvállalni ezt a feladatot. A bölcsődékre is tartalmaz kimutatásokat a 
jelentés, véleménye szerint helytelen döntése volt az előző testületnek, hogy az 
Alkotmány úti Bölcsőde felújítását nem tartotta szükségesnek, és nem élt a kedvező 
pályázati konstrukcióval. Egyetért azzal a megfogalmazással, hogy szükséges lenne a 
fiatalok személyiség érését, a gyermekek szocializációját segítő felzárkóztató, 
pszichoterápiás, családterápiás programokban részt venni. Úgy gondolja, ezt fogja 
majd elősegíteni a „Biztos kezdet gyerekház és  közösségi ház” pályázati program. A 
sport ezeknek a gyerekeknek is nagy segítséget jelent, örömmel látta, hogy az elmúlt 
héten több száz gyermek sportolt a stadionban. Elismerését fejezi ki mindazoknak, 
akik a gyermekvédelem területén dolgoznak.  

 
Fazekas Zoltán  kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza:  

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

80/2012. (V. 17.) határozata 
a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatinak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. 
 
Felelős: Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője 
Határidő: a következő éves értékelés 

-.-.- 
14/a.) napirend 

Javaslat Ózd Város Önkormányzatának az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvánnyal 
közös pályázat benyújtására 

 
Fürjes Pál elmondja, nemcsak az óvodás korú gyermekek sportolásáról szól a 
pályázat, hanem egy komplex sportpálya építési lehetőséget is kap az érintett terület. 
Az óvónők, a programban közreműködők lehetőséget kapnak arra, hogy továbbképzés 
keretében megismerhessék a sportpályák használatát, a gyermekek felkészítését az 
egészséges életmódra.   
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Obbágy Csaba elmondja, a 30 % önerő nem kevés, de mivel az óvodák 
önkormányzati fenntartásban maradnak, így kiemelt figyelmet kell fordítani a 
fejlesztésükre.  
 
Vitális István ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett  elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Fazekas Zoltán szerint egy korszerű műfüves, biztonságos rész kialakítása sokat javít 
majd az óvodák helyzetén, hisz egyes óvodák udvarrésze nagyon rossz állapotban van. 
Kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban.  
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
81/2012. (V. 17.) határozata 

Ózd Város Önkormányzatának az OVI – FOCI Közhasznú Alapítvánnyal közös 
pályázat benyújtásáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Ózd Város Önkormányzata az OVI-FOCI 

Közhasznú Alapítvánnyal közösen pályázatot nyújtson be az OVI-FOCI Program 
elindítása érdekében a látványsportokra vonatkozó társasági adó támogatás 
elnyerésére, összesen legfeljebb 35,8 MFt összköltségre az alábbiak szerint: 

  
Újváros Téri Óvoda         8,95 M Ft 
Árpád Vezér Úti Óvoda   8,95 M Ft 
Nemzetőr Úti Óvoda   8,95 M Ft 
Tétényi Úti Óvoda   8,95 M Ft 

   A program összköltsége:                                                                       35,80 M Ft 
 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban megjelölt pályázat megvalósításához összesen 

legfeljebb 11,4 MFt önerőt biztosít a kötvényből származó felhalmozási tartalék 
terhére az alábbiak szerint:  

    
Újváros Téri Óvoda   2,85 M Ft  
Árpád Vezér Úti Óvoda  2,85 M Ft 
Nemzetőr Úti Óvoda  2,85 M Ft 
Tétényi Úti Óvoda  2,85 M Ft 

   A program összes önerő igénye: 11,40 M Ft 
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3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázattal összefüggő 

támogatási szerződés és egyéb, a pályázattal összefüggő dokumentumok 
aláírására.  

 
A pályázat aláírásért felelős:  Polgármester 
A pályázattal összefüggő dokumentumok előkészítéséért:  
 Oktatási, Művelődési és Sport Osztály vezetője 
 Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
Az önerő átutalásáért felelős: 
 Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő:  2012. május 31., ill. értelemszerűen 

 
-.-.- 

 
14/b.) napirend 

Javaslat az ÉMOP-2.1.1/B-12 kódszámú pályázat benyújtásához megvalósulási 
tanulmány elkészítésére 

 
Fürjes Pál elmondja, a fontos kitörési pontot jelentő digitalizációs program egyik 
lépése a pályázati tanulmány elkészítése. A kiegészítő intézményi rendszerhez tartozna 
egy olyan turisztikai attrakció létrehozása, amely területileg a gyári iskolában lévő 
Múzeum és a régi Fúvógépház közötti területet használja ki. A cél elérése érdekében 
ezen pályázaton kívül benyújtásra kerül még egy pályázat, melyet a MANDA fog 
benyújtani. A két pályázat megközelítőleg 7 Mrd Ft támogatást jelentene. Örömmel 
állapítja meg, hogy az év eleji megtorpanást követően a program fellendülést mutat. A 
határozati javaslathoz az alábbi kiegészítést teszi:  „a pályázati kiírásban behatárolt 
legfeljebb bruttó 5 M Ft értékben, a 2012. évi költségvetés pályázati céltartalék 
kiadási előirányzat terhére.”  
 
Vitális István ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja.  
 
Márton Ferenc kérdése, a televízióban többször is nyilatkozó Dancsok Tamás milyen 
minőségében nyilatkozott, milyen kapcsolata van a projekttel? 
 
Fürjes Pál: Dancsok Tamás a civil szférában munkálkodva, lelkes amatőrként 
meglátta a fantáziát a programban és kezdeményezéseivel, mint pl. a Jazz-nap, a 
Szabad-egyetem szervezésével szeretne hozzájárulni a program sikeres 
megvalósulásához. A tévében elhangzott kifejezések az ő megfogalmazásai, nem 
tartoznak a hivatalos megnevezéshez, művészi szinten fogadhatóak a besorolásai.  
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az elhangzott módosítással együtt a határozati 
javaslatról.  
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A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
82/2012. (V. 17.) határozata 

az ÉMOP-2.1.1/B-12 kódszámú pályázat benyújtásához 
megvalósulási tanulmány elkészítéséről 

 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és a következő határozatot hozta: 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÉMOP-2.1.1/B-12 kódszámú 
„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” pályázati jogcímhez kapcsolódó 
Megvalósíthatósági Tanulmány közbeszerzési előírásoknak megfelelő 
megrendelésével egyetért a pályázati kiírásban behatárolt legfeljebb bruttó 5 M Ft 
értékben, a 2012. évi költségvetés pályázati céltartalék kiadási előirányzat terhére.  
 
 
Felelős:                Polgármester 
Határidő:             azonnal 
 

-.-.- 
Tartó Lajos képviselő távozik az ülésteremből. 
 

15/a.) napirend 
Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi tevékenységéről 

Javaslat a mérleg megállapítására, az eredmény-kimutatás és  
az üzleti jelentés jóváhagyására 

 
15/b.) napirend 

Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi közhasznúsági 
jelentésének jóváhagyására 

 
Fazekas Zoltán javasolja a két napirendi pont együttes tárgyalását. Kéri a bizottsági 
véleményt. 
 
Vitális István elmondja, egy jól működő cégről van szó, amely a neki kirótt feladatokat 
megfelelően ellátja. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság mindkét napirendi pontot 
elfogadta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a 15/a.) napirend határozati javaslatáról. 
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozza: 
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
83/2012.(V.17.) határozata 

az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi tevékenységéről készült 
beszámoló jóváhagyásáról 

a mérleg megállapításáról, az eredmény kimutatás és az üzleti jelentés 
jóváhagyásáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi 

egyszerűsített éves beszámolóját 
260.503  e Ft mérleg főösszeggel, 
 -21.413  e Ft mérleg szerinti eredménnyel  
jóváhagyja.  

 
A Képviselő testület a  -21 413  e Ft mérleg szerinti eredmény, eredménytartalékba 
helyezésével egyetért.  

 
2. A Képviselő-testület felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy a mérlegbeszámolót a 

hatályos jogszabályoknak megfelelően 2012. május 31-ig nyújtsa be.  
 
Felelős: ÓZDSZOLG Szolgáltató Kft. ügyvezetője 
Határidő: 2012. május 31. 

-.-.- 
 

Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a 15/b.) napirend vonatkozásában. 
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül,  2 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
84/2012.(V.17.) határozata 

az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi közhasznúsági jelentésének 
jóváhagyásáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft 2011. évi 

közhasznúsági jelentését jóváhagyja.  
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2. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a közhasznúsági jelentést 

a hatályos jogszabályoknak megfelelően 2012. május 31-ig helyezze letétbe és 
tegye közzé.  

 
Felelős: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Határidő: 2012. május 31. 

-.-.- 
 

16.) napirend 
Beszámoló az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2011. évi tevékenységéről 

Javaslat a mérleg megállapítására, az eredmény-kimutatás és az üzleti jelentés 
jóváhagyására 

 
Tartó Lajos visszaérkezik az ülésterembe. 
 
Bíró Ferenc elmondja, 1.888 EFt-os mérleg szerinti eredményt értek el a nehéz gazdasági 
helyzet ellenére, mely a takarékos gazdálkodásuknak köszönhető. 
 
Vitális István hangsúlyozza, a nehéz gazdasági körülmények mellett számos beruházás 
előkészítése van folyamatban a Kft-nél, amelyek szintén kihívást jelentenek, azonban a 
társaság fizetőképessége megmaradt. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, elfogadta és elfogadásra javasolja. 
 
Tóth Pál dicséretesnek tartja a 2010. évi 13 MFt-os veszteség után a 2011-ben elért 2 
MFt-os eredményt. Az Ózdi Vízmű Felügyelő Bizottsága az anyagot tárgyalta és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
85/2012.(V.17.) határozata 

az Ózdi Vízmű Kft. 2011. évi tevékenységéről készült beszámoló jóváhagyásáról 
a mérleg megállapításáról, az eredmény kimutatás és az üzleti jelentés 

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

1. A Képviselő-testület az Ózdi Vízmű Kft. 2011. évi beszámolóját 
 

988  830  e Ft mérleg főösszeggel  
  1 888  e Ft adózott eredménnyel 
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jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület az 1 888 e Ft mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba 
helyezésével egyetért.  

 
2. A Képviselő-testület felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy a mérlegbeszámolót a 

hatályos jogszabályoknak megfelelően 2012. május 31-ig a Céginformációs 
Szolgálathoz nyújtsa be.  
 

Felelős: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője 
Határidő: 2012. május 31. 

-.-.- 
 

17/a.) napirend 
Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2011. évi tevékenységéről 

Javaslat a mérleg megállapítására és eredmény-kimutatás jóváhagyására 
 

17/b.) napirend 
Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2011. évi  

közhasznúsági jelentésének jóváhagyására 
 

Fazekas Zoltán javasolja a két napirendi pont összevont tárgyalását. Kéri az előterjesztést 
tárgyaló bizottság véleményét. 
 
Vitális István megemlíti, a gazdasági nehézségek ezt a céget is érintették, hiszen csökkent 
az önkormányzati támogatás. Jól kitűnik a beszámolóból, mennyire fontos a pályázati 
források kihasználása, ez sikeres volt az elmúlt évben. Bár tovább kell folytatni a 
költségtakarékos gazdálkodást, az nem mehet a színvonal rovására. A Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság egybehangzóan elfogadásra javasolja mindkét előterjesztést. 
 
Fazekas Zoltán véleménye szerint mind a televíziózás, mind az írott média színvonala 
javult a korábbi évekhez viszonyítva. 
 
Márton Ferenc vitatja az ózdi média közhasznúsági mivoltját. Szerinte az Ózdi TV a 
FIDESZ házimozija, az újság pedig agit-prop kiadvány, s ezeket nem közpénzből kellene 
finanszírozni. Ő a színvonallal is elégedetlen. 
 
Fazekas Zoltán nehezményezi a Márton Ferenc által elmondottakat, mellyel ily módon 
minősítette az Ózdi Kommunikációs Kft-t. Kulturált képviselői magatartást vár el. 
 
Márton Ferenc visszautasítja az alpolgármester kioktató hozzáállását. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a beszámolót illetően. 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozza: 
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
86/2012.(V.17.) határozata 

az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2011. évi tevékenységéről készült  
beszámoló jóváhagyásáról 

a mérleg megállapításáról, az eredmény kimutatás jóváhagyásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2011. évi 

egyszerűsített éves beszámolóját 
24.574  e Ft mérleg főösszeggel, 
 -1.244  e Ft mérleg szerinti eredménnyel  
jóváhagyja.  

 
A Képviselő testület a -1 244 e Ft mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba 
helyezésével egyetért.  

 
2. A Képviselő-testület felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy a mérlegbeszámolót 

a hatályos jogszabályoknak megfelelően 2012. május 31-ig nyújtsa be az 
illetékességgel rendelkező Cégbírósághoz.  

 
Felelős: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Határidő: 2012. május 31. 

-.-.- 
 

Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a Közhasznúsági jelentés elfogadásáról. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
87/2012.(V.17.) határozata 

az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2011. évi közhasznúsági jelentésének 
jóváhagyásáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft 2011. évi 

közhasznúsági jelentését jóváhagyja.  
 
2. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a közhasznúsági jelentést a 

hatályos jogszabályoknak megfelelően 2012. május 31-ig helyezze letétbe és tegye 
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közzé.  

 
Felelős: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Határidő: 2012. május 31. 

-.-.- 
 

18/a.) napirend 
Beszámoló az ÓZDINVEST Kft. 2011. évi tevékenységéről 

Javaslat a mérleg megállapítására, az eredmény-kimutatás és az üzleti jelentés 
jóváhagyására 

 
18/b.) napirend 

Javaslat az ÓZDINVEST Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadására 
 

Vitális István ismerteti a Felügyelő Bizottság véleményét. Egyhangúlag elfogadták mind 
a beszámolót, mind az üzleti tervet. Kifejti, rendkívül mozgalmas éven van túl az 
ÓZDINVEST. A nem lakáscélú ingatlanok mellé a teljes lakásgazdálkodás is átkerült a 
cég kezelésébe. Az ÓZDSZOLG-ot, a Sportcentrumot és a VSI-t érintő változások 
nagymértékben érintették az ÓZDINVEST Kft-t is. Az új szerkezeti felállás divíziók 
kialakítását, új cégstruktúrát igényelt, amely működőképes. Az üzleti tervből 
valószínűsíthető, hogy a jövőben még pozitívabb eredményt tudnak majd elérni. 
Összességében megállapítható, a Kft. a Képviselő-testület által elvárt átalakításokat 
végrehajtotta. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztéseket és 
egybehangzóan elfogadásra javasolja. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az ÓZDINVEST Kft beszámolójáról. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

88/2012.(V.17.) határozata 
az ÓZDINVEST Kft. 2011. évi tevékenységéről készült beszámoló jóváhagyásáról 

a mérleg megállapításáról, az eredmény kimutatás és az üzleti jelentés 
jóváhagyásáról 

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

 
1. A Képviselő-testület az ÓZDINVEST Kft. 2011. évi beszámolóját  
 

916.076 e Ft mérleg főösszeggel 
    4.116 e Ft mérleg szerinti eredménnyel 
 

    jóváhagyja. 
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2. A Képviselő-testület az elfogadott eredmény eredménytartalékba helyezésével egyetért. 
 
3. A Képviselő-testület felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy a mérlegbeszámolót a 

hatályos jogszabályoknak megfelelően 2012. május 31-ig a Céginformációs 
Szolgálathoz nyújtsa be. 

 
Felelős:  ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
Határidő:  2012. május 31. 

-.-.- 
 

Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az üzleti terv jóváhagyásáról 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
89/2012.(V.17.) határozata 

az ÓZDINVEST Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÓZDINVEST Kft. a  

határozat 1. mellékletét képező 2012. évi üzleti tervét jóváhagyja. Felhívja az 
ÓZDINVEST Kft. ügyvezetőjét a szükséges intézkedések végrehajtásának 
megtételére. 
 
Felelős: az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
Határidő: folyamatos 

 
2.  A társaság 2012. évre jóváhagyott üzleti tervét befolyásoló körülmény jelentős 

változása esetén az üzleti terv módosítására vissza kell térni. 
 

Felelős: az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
Határidő: folyamatos 
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1. melléklet a 89/2012.(V. 17.) határozathoz 
 

 
ÓZDINVEST Kft. 
3600 Ózd, Október 23. tér 1. 
Tel./Fax: 48/471-997   
      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az ÓZDINVEST Kft.  
2012. évi üzleti terve 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
       
 
        Készítette: Tengely András 
                ügyvezető 

 
 
 
 
 

Ó z d, 2012. május 
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1. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 
 
 
1.1. A vállalkozás alapadatai 
 
A vállalkozás teljes neve: ÓZDINVEST ÖNKORMÁNYZATI 

VAGYONKEZELŐ ÉS 

BERUHÁZÁSSZERVEZŐ Kft. 

Alakulás éve:     1996. 

Alakulás társasági formája:   Korlátolt felelősségű társaság 

Székhely:      3600 Ózd, Október 23. tér 1. 

Telefon:      48/471-997 

Számlavezető bank:     K&H Bank Zrt., OTP Bank Nyrt. 

A Kft. törzstőkéje:     15 660 000 Ft 
 
 

Az ÓZDINVEST Kft. alapító tagja és részesedése 

NNéévv  TTuullaajjddoonnoossii  aarráánnyy  
Ózd Város Önkormányzata 100% 

 
 

Az ÓZDINVEST Kft. törvényes képviselői 

NNéévv  KKééppvviisseelleett  mmóóddjjaa  
Tengely András önálló 
Kun Nikoletta 

Tóth Andrea 
együttes 

 
A Társaság tevékenységi körei: 

1.) Főtevékenység: 
6832 Ingatlankezelés 

2.) Egyéb tevékenységi körök: 
4110 Épületépítési projekt tervezése 
6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése 
6831 Ingatlanügynöki tevékenység 
6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
7010 Üzletvezetés 
7111 Építészmérnöki tevékenység 



 

 

147 

 

7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
 
 
7120 Műszaki vizsgálat, elemzés 
7490 Máshová nem sorolt egyéb szakmai tudományos műszaki tev. 

   8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
 8299 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
 

3.) További felvett tevékenység: 
9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 
8424 Közbiztonság, közrend 

 5629 Egyéb vendéglátás 
 
1.2. A vállalkozás története: 
 
A Kft. tevékenysége alapításának időpontjában alapvetően Ózd város vezetékes 
gázellátásának megvalósítása és a gázvagyon kezelési tevékenységének ellátása volt.  
Ez a tevékenység jelenleg is a társaság feladatát képezi, kibővítve a 2004. január 1-jén 
életbe lépett új Gázellátási Törvényben meghatározott, a tulajdonosokra vonatkozó 
kötelezettségekkel.  
 
Kezdetben a Kft. fő tevékenysége az Önkormányzattól és egyéb szervektől kapott 
megbízás alapján beruházási-felújítási munkák előkészítése, szervezése, műszaki 
ellenőrzése, teljes körű lebonyolítása volt.  
A társaság e tevékenységével foglalkozó dolgozóinak az építőipar valamennyi területét 
ismerniük kellett, a tervezési előírásoktól a kivitelezés végrehajtásáig, mely során 
gondoskodni kellett a szabályszerű dokumentálásról, és az esetleges szavatossági, 
garanciális problémákból adódó munkák elvégeztetéséről is. 
 
Fentieken kívül a társaság tevékenysége kiegészült az önkormányzati döntés alapján 
megépített József Attila úti garázssor vagyonkezelői feladataival, és a profilbővítésből 
adódó tervmásolási, spirálozási, laminálási, hőkötési munkákkal.   
 
A működési támogatást az Önkormányzat 2009. évtől teljesen megvonta. 
A társaság árbevételének növelése érdekében az önkormányzattól és intézményeitől 
független beruházások lebonyolítását is elvállalta. (TESCO, Plus áruház, SHELL 
töltőállomás, K&H bankfiók, CIB bankfiók stb.) 
 
Újabb változás 2008. évben következett be, amikor a képviselő-testületi döntés 
értelmében 155/KH/2008. (VI.27.) számú határozatának 1.) pontja alapján a nem 
lakáscélú ingatlanok kezelői jogát 2008. június 30-al az ÓZDSZOLG Kht-tól elvonta, 
és 2008. július 1-jétől a 155/KH/2008. (VI.27.) számú határozat alapján az 
ÓZDINVEST Kft-nek adta át. A határozat 2.) pontja szerint a vagyongazdálkodás 
főbb szabályairól szóló többször módosított 25/1993. (XII.23.) számú önkormányzati 
rendelet III/A. fejezete előírásai értelmében a tisztán önkormányzati tulajdonú nem 
lakáscélú ingatlanokra és az ingatlanokhoz tartozó vagyonelemekre vagyonkezelői 
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jogot létesített és határozatlan idejű Vagyonkezelői Szerződést kötött társaságunkkal. 
Az üzemeltetésbe kapott vegyes tulajdonú épületekben lévő ingatlanok kezelését 
Üzemeltetési Szerződés alapján végezzük.  
 
A tulajdonos Önkormányzat 2009. január 1-jei kezdő időponttal megbízta 
Társaságunkat a piacfelügyelet és temetőgondnoksági feladatok ellátásával és ezzel 
egyidejűleg a tevékenységhez szükséges eszközök üzemeltetésével.  
 
A lebonyolítási, műszaki ellenőrzési feladataink egy részét továbbra is díjmentesen 
végeztük, pl. az intézmények által saját hatáskörben végeztetett karbantartási, felújítási 
munkák ellenőrzését, teljesítés igazolását, a pályázatok műszaki előkészítését.  
 
2009. február 1-jétől Társaságunk újabb feladattal bővítette alaptevékenységét, a 
társasházkezeléssel. Ennek érdekében 2 dolgozónk elvégezte a társasházkezelői-
ingatlankezelői, 1 dolgozónk a társasházkezelői tanfolyamot.  
 
2009. augusztus 1-jétől kezdődően üzemeltetésre megkaptuk a volt Egészségügyi 
Szolgáltató Iroda (mely 2009. július 31-ei időponttal megszűnt) kezelésében lévő 
körzeti orvosi rendelőket és tanácsadói helyiségeket a bennük található eszközökkel 
együtt. Feladatunk a tanácsadó helyiségek üzemeltetése (takarítás, karbantartás, a 
közüzemi számlák megbontása, fizetése), valamint az orvosi rendelőkre vonatkozóan 
azoknak a feladatoknak az ellátása, mely nem tartozik a vállalkozó orvosok 
kötelezettségei közé. 
2009. október 1-től az Önkormányzat szervezetileg az ÓZDINVEST Kft-hez csatolta a 
telepgondnokokat, mely tevékenység 2010. december 31-én a telepgondnoki rendszer 
megszűnésével befejeződött. 
 
Társaságunk 2011. január hónapban 48 fő (38 fő főállású valamint 10 fő közhasznú) 
alkalmazottal látta el az előzőekben bemutatott tevékenységeket. Mivel a közhasznú 
alkalmazási lehetőség 2011. január 31-el megszűnt, a 10 főből 8 fővel főállású 
munkaviszonyt létesítettünk, melynek következtében költségeink jelentősen 
megnövekedtek. 2011. február 1-jén így a Társaság létszáma 46 fő volt.  
Költségeik csökkentése, ill. az eredményes működés érdekében az egészségügyi 
szolgáltatásunk takarítási tevékenységét kiszerveztük (4 fő takarítónő), valamint 2 
fővel csökkentettük a Kft. létszámát, mely így 40 főre csökkent. 
 
2011. június 1-től társaságunk látja el a lakáscélú ingatlanok kezelési feladatait. A 
feladat átvételével együtt át kellett vennünk a korábbi kezelő valamennyi ezen 
tevékenységgel foglalkozó dolgozóját, valamint megvásárolni a bérlők, használók által 
felhalmozott tartozások állományát és az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. által korábban 
megfizetett peres eljárással kapcsolatos kiadásokat, raktárkészletet, műszaki 
eszközöket. Meg kellett fizetnünk a 2011. május 31. előtti teljesítésű, de csak a 
feladatátadás-átvétel napja után kiszámlázott közüzemi díjakat és egyéb költségeket 
(cca 5 M Ft). Mindezen kiadások rendkívül megterhelték gazdálkodásunkat.  
 
Fejlesztéseket kellett véghez vinnünk az új tevékenység kapcsán: 
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- Irodahelyiség kialakítása új dolgozók részére. 
- Számítástechnikai eszközök vásárlása új dolgozók részére.  
- Karbantartó részleg részére műhely kialakítás. 
- Integrált vállalatirányítási rendszert vásároltunk (1 980 E Ft), mert a régi főkönyvi 

program már nem tudta ellátni a megnövekedett információs igényeket, számviteli 
feladatokat. A program egy fő alkalmazott munkáját váltotta ki, amivel egy év alatt 
megtérül a befektetés, hiszen az ingatlan-nyilvántartással kiegészített program 
automatikusan elvégez egyes könyvelési folyamatokat.  

 
Ezek az intézkedések kb. 20 M Ft egyszeri kiadást jelentettek, valamint a Társaság 
létszáma 2011. június 1-től 56 főre emelkedett. 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 53/KH/2011.(III.22.) 
határozatában arról döntött, hogy a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságok gazdaságosabb, hatékonyabb működése érdekében át kell tekinteni az 
érintett gazdasági társaságok működését, gazdálkodását. Ezért a Képviselő-testület 
társaságonként Ad hoc Bizottságokat hozott létre. 
 
Az Ad hoc Bizottság javaslatára szerkezeti átalakítást hajtottunk végre, megszüntettük 
a Műszaki Divíziót, valamint további létszámleépítésre került sor, melynek 
következtében jelenleg 46 fő az ÓZDINVEST Kft. létszáma. A létszámleépítés 
végkielégítés vonzata közterhekkel együtt közel 10 M Ft egyszeri kiadást jelentett. 
 
1.3. Tevékenységi terv, személyi feltételek: 

 
1.3.1. Központi irányítási Divízió 

 
A Központi Irányítás szerepe a divíziók működésének összefogása, összehangolása, 
számviteli, pénzügyi és munkaügyi feladatainak ellátása. 
Tehát idetartozik az ügyvezető, a titkárnő, gazdasági csoport, Felügyelő Bizottság, és 
azon személyek, akik feladataik kapcsán nem csatolhatók a többi divízió 
működéséhez.  
A 2012. év folyamán továbbra is ez a feladata. 

 
1.3.2. Ingatlankezelési Divízió 
 
Vagyonkezelésben lévő nem lakáscélú önkormányzati ingatlanok: 
 
Az Önkormányzattal megkötött Vagyonkezelési Szerződés értelmében végezzük a 
tisztán önkormányzati tulajdonban lévő nem lakáscélú ingatlanok vagyonkezelését.  
A szerződés értelmében az ingatlanokra fordítandó felújítás összege az ingatlanokra 
elszámolt amortizáció.  
 
A 2012. évi elszámolt amortizáció tervezett összege 5 560 E Ft. 
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A 292/2011. (XI.24.) KH határozattal a Képviselő-testület hozzájárult az alábbi 
ingatlanokon végzendő felújítási munkálatokhoz: 
 
- Vasvár út 62. fűtési rendszer átalakítása 2 500 E Ft, 
- Október 23. tér 1. lépcsőházi nyílászáró csere 2 100 E Ft.  
 
A lépcsőházi nyílászáró csere már megtörtént. 
 
Előre nem látható változás, hogy az OERG Kft. a villamos hálózatán átalakítási 
munkálatokat tervez. Az Október 23. tér 1. sz. alatti épület az OERG Kft-től vételezi a 
villamos energiát, ezért szükséges áttekinteni a villamos energia vételezésének további 
biztosítását, az esetleges költségcsökkentő tényezők megvalósítását.  
 
2012-ben tárgyalásokat kívánunk lefolytatni az ÉMÁSZ Nyrt-vel, hogy milyen 
lehetőség lenne az épület villamos energia vételezési módjára az áramszolgáltatótól. A 
változással a bérlők, valamint Társaságunk részére költségcsökkentést kívánunk elérni.  
 
A tervezett munkákon kívül elvégzésre kerülnek az üres ingatlanok bérbe adásához 
szükséges felújítási munkálatok.  
 
Az ingatlanok karbantartását 2012. évben is folyamatosan elvégezzük.  
 
Üzemeltetésben lévő nem lakáscélú önkormányzati ingatlanok: 
 
Az Önkormányzattal megkötött Üzemeltetési Szerződés értelmében végezzük a 
vagyonkezelésbe nem adott nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetését. A szerződés 
értelmében az Önkormányzat részére üzemeltetési díjat kell fizetnünk, melynek 
mértéke a bérleti díjakból származó bevétel 10 %-a.  
 
Évről-évre visszatérő problémát jelent Társaságunknak, hogy az üzemeltetési díjat a 
kiszámlázott bérleti díjak után kell megfizetnünk, mely nem azonos a Társaságunkhoz 
ténylegesen befolyt bérleti díj bevételek összegével. A be nem folyt bérleti díj 
kintlévőség-állományunk növelésén túl további kiadásokat jelent: egyrészt megfizetjük 
a számla összegének 10 %-át az Önkormányzat részére, másrészt a behajtás érdekében 
megindítjuk a fizetési meghagyásos, valamint a végrehajtási eljárást és mindkét eljárás 
esetében megfizetjük a magas eljárási költségeket.  
 
Megoldást jelentene az üzemeltetési feltételek olyan módon történő módosítása, hogy 
az üzemeltetési díjat csak a ténylegesen befolyt bevételek után kelljen megfizetnünk. 
Az elszámolás az eddigi gyakorlattal egyezően minden esetben utólag történne. 
 
Az üzemeltetésben lévő ingatlanok felújításának forrása az Önkormányzat részére 
megfizetett üzemeltetési díj. A bérlői igények és az ingatlanok elavult műszaki 
állapota miatt azonban minden évben túllépjük a városi költségvetésben jóváhagyott 
felújítási keretet.  
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A tervezett munkákon kívül elvégzésre kerülnek az üres ingatlanok bérbe adásához 
szükséges felújítási munkálatok.  
 
Az ingatlanok karbantartását 2012. évben is folyamatosan elvégezzük.  
 
Üzemeltetésben lévő lakáscélú önkormányzati ingatlanok: 
 
Az Önkormányzattal megkötött Üzemeltetési Szerződés értelmében végezzük a 
lakáscélú ingatlanok üzemeltetését. A Szerződés értelmében az Önkormányzat részére 
üzemeltetési díjat kell fizetnünk, melynek 2012. évi mértéke a városi költségvetésben 
meghatározott 15 M Ft + Áfa. A költségvetés alapján 9,5 M Ft + Áfa forrás kerül 
biztosításra a lakások felújítására.  
A keret jellemzően a megüresedett és újbóli bérbeadáshoz szükséges munkálatok 
elvégzésére kerül felhasználásra 2012. évben is, de az ingatlanok állapotára tekintettel 
egyes bérlői igények is kielégítésre kerülnek (pl. nyílászárók cseréje, burkolatok 
cseréje stb.).  
 
2012. évben kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a tartozások behajtására, hiszen a 
lakásgazdálkodási ágazat kiadásai nagymértékben megnövelték a Társaság kiadásait. 
Ennek fedezete csak úgy biztosítható, ha minden eszközt megragadunk 
kintlévőségeink csökkentésére. 
 
2012-ben több kilakoltatást is tervezünk az olyan jogcím nélküli használók körében, 
akik évek óta nem mutattak fizetési hajlandóságot a bérbeadó felé, valamint plusz 
kiadásokat terheltek a bérbeadóra (vízdíj, közös költség stb.). A tartozás felhalmozásán 
túl egyes használók a lakástörvényben meghatározott egyéb felmondási okkal is 
szolgálnak, hiszen lakáskultúrájukkal, életminőségükkel az önkormányzat vagyonában 
olyan kárt tesznek, illetőleg környezetük felé olyan botrányos, tűrhetetlen magatartást 
tanúsítanak, melynek további fenntartása nem megengedhető.  
Általános tapasztalat, hogy a kilakoltatások megkezdésekor a tartozást felhalmozó 
bérlők, használók többsége felkeresi a bérbeadót és lépéseket tesz tartozása rendezése 
érdekében.  
 
Társaságunk 2012. évben a fentiek miatt a kintlévőség állomány csökkenésével tervez. 
 
Az idén is kívánjuk folytatni a tárgyalásokat egy új lakáskoncepció kialakítása 
érdekében. Továbbra is megoldást látunk a bevételeket egyáltalán nem, vagy csak 
kismértékben hozó lakások elidegenítésére.  
 
Lépéseket kívánunk tenni a peremkerületeken lévő, megüresedő lakások állapotának 
megőrzésére. Ennek egyik lehetséges módja, hogy a területi képviselők bérlőkijelölési 
jogát az eddigi évi háromról évi tíz lehetőségre növelnénk. Ezzel a megüresedő, még 
kiadható állapotban lévő lakásokba azonnal beköltözhetne az új bérlő, így elkerülhető 
lenne, hogy akár egy éjszaka alatt lakhatatlanná tegyék az egyébként még bérbeadásra 
alkalmas ingatlant. 
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Az ingatlanok karbantartása, felújítása a megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező 
karbantartó csoport által folyamatosan biztosított.  
 
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján meglévő épületek, önálló rendeltetési 
egységek, lakások esetén az energetikai tanúsítvány 2012. január 1-jétől kötelező az 
alábbi esetekben: 
- ellenérték fejében történő tulajdon-átruházás, vagy 
- egy évet meghaladó bérbeadás. 
 
Ez társaságunk esetében 5 év alatt akár 1 000 alkalom is lehet. Egy ilyen vizsgálat 
elvégeztetése 30 E Ft/alkalom. Ennek elkerülése érdekében 1 fő saját dolgozói létszám 
képzése folyamatban van. 
 
Társasházkezelés 
 
2012. évben is folytatjuk társasház-kezelési tevékenységünket. Egyes társasházaknál 
azonban a karbantartási munkák olyan méreteket öltöttek, hogy szükségesnek látjuk 
ezen ingatlanoknál az eredményességet megvizsgálni. Az eredmények ismeretében 
van lehetőség az adott társasház további kezelésére vonatkozó döntéseket meghozni.  
Ez társaságunk esetében 5 év alatt akár 1 000 alkalom is lehet. Egy ilyen tanúsítás 
elvégeztetése minimum 30 e Ft/alkalom. A költség elkerülése érdekében a szükséges 
jogosultságot a Kft. ügyvezetője megszerezte, így a jövőben a tanúsításokat az 
Ózdinvest Kft. ki tudja állítani.  

 
1.3.3. Temetkezési Divízió  
 
A 2012-es évben is folytatódik az előző évben már megkezdett üzletpolitikánk, 
miszerint nagy hangsúlyt fektetünk a szolgáltatásunk minőségére és mindezt helyi 
szinten kedvező árfekvés mellett. 
Bevételeinket a temetés számok emelésével növeljük úgy, hogy kedvező árainkkal és 
minőségi szolgáltatásainkkal a környező települések piacaira is be tudunk törni, ezáltal 
egyre több vidéki temetést bonyolítunk le. Ezt mutatja a 2012. február havi 
temetéseink száma, mely az átlagos 45-50 alkalom havi temetésszámtól kimagaslóan 
62 alkalom temetés lebonyolítását eredményezte. 
Az új Elhunyt nyilvántartó szoftvernek köszönhetően a meg nem váltott sírhelyek 
díjait tudjuk rendezni, ezzel növelve az üzemeltetés árbevételét.  
2012. tavaszán egy új, a környező településeken már régóta használt díjtétel került 
bevezetésre, a temető létesítmény használati díj, mely meghozta a várt eredményeket.  
 
Idén 4 hónap alatt mindössze 2 alkalommal temetett idegen vállalkozó temetőinkben 
és több alkalommal is visszatartó erő volt számukra. 
 
A felújítások továbbra is folytatódnak. Áprilisban kezdődött a Gyári temető bejárati 
kerítésének felújítása, a temetőhöz illő kerítéssel és elektromos kapurendszerrel. 
Várhatóan májusban fejeződik be az első szakasz, majd 2013-ban a második, befejező 
szakasz. 
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A tavalyi évben telepített kamerarendszer (Gyári temetőben) beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket, a megfigyelt területen szinte 100%-ban megszüntette a lopást, rongálást. 
Ez a tény azt igazolja, hogy a rendszer bővítése szükséges más temetőkben is. 
 
Kiadásaink csökkentése érdekében gondnokságunk igénybe vesz a segédmunkák 
elvégzéséhez külső segítséget is, közmunkára ítélt munkavállalók személyében. 
Elbocsátásra került 1 fő munkavállaló, majd további 1 fő munkavállaló éri el a 
nyugdíjas korhatárt ez év októberében. Sajnos kiadásainkat növelik az igénybe vett 
szolgáltatások (szemétszállítás, hamvasztás) és a közüzemi díjjak emelkedése is. 
 
Eredményességünket egyértelműen a temetés szám befolyásolja, mely szám emelését 
kizárólag a vidéki temetések nagyobb arányú piacszerzésével tudjuk növelni. 
 
1.3.4. Piacfelügyeleti Divízió 
 
Jogszabályi változásoknak köszönhetően az idén a piac területére rágcsálóirtó szert 
tartalmazó egységeket kell kihelyezni, mely az egyszeri bekerülési költségén túl 
folyamatos kiadást fog eredményezni. Az egységeket meghatározott időközönként arra 
jogosulttal ellenőriztetni kell.  
Ezen költségek elkerülése érdekében egészségügyi gázmester képzést tervezzünk 
elvégeztetni 1 fő dolgozónkkal. 
 
A ruhás piac területén a szél hatására az árusok által otthagyott szemét a patakba 
hordódik. Ezért a 2012. év folyamán a patak mentén a kerítés meghosszabbítása került 
tervbe vételre, annak érdekében, hogy a szemét a kerítésben felakadva könnyebben 
összegyűjthető legyen, és a környezetvédelmi szempontoknak is megfeleljünk. 
 
1.3.5. Eü. szolgáltatás Divízió  
 
Az egészségügyi szolgáltatási tevékenység esetében a törvényi változások miatt (áfa 
25%-ról 27%-ra emelkedett) kevesebb üzemeltetési díjból kell az idén megoldanunk 
az eredményes működést. Ezt a költségek visszaszorításával lehet megoldani.  
 
2. Stratégia 
 
Az új Gázellátási Törvény megjelenésével és az EU csatlakozás után új piaci 
szereplőként olyan szabadpiaci kereskedelmi tevékenység kezdődött meg, melyet 
folyamatosan figyelemmel kell kísérni, mindenkor figyelve a tulajdonosi érdekek 
minél jobb érvényesülési lehetőségeit.  
Ennek érdekében szoros kapcsolattartás szükséges az energetikai iparban járatos 
cégekkel, személyekkel.    
 
A beruházásokkal kapcsolatban a megbízóinkkal történő napi együttműködés, az 
információk gyors és pontos átadása az üzletpolitikánk részét képezi.  
Az eddigi külső megbízóinknál beruházási szándékaikról kell tájékozódni, és lehetőség 
szerint bekapcsolódni. Folyamatosan tájékozódni kell a külső cégek beruházásairól, 



 

 

154 

 

lehetőség szerint be kell kapcsolódni az ellenőrzési és lebonyolítási feladatokba, 
kihasználva a helyismeretet és a hatóságokkal, szolgáltatókkal meglévő jó személyes 
kapcsolatainkat. 
 
A divízióknak önálló elszámolásuk és profit orientáltságuk miatt a saját területükön 
folyamatosan figyelni kell a környezeti változásokat, lehetőségeket annak érdekében, 
hogy eredményességük folyamatosan növekedő tendenciát mutasson.  
 
Szervezeti átalakítás 2011. évben megtörtént, további változtatást csak indokolt 
esetben hajtunk végre. 
 
3. Szervezeti terv 
 
3.1. Társasági forma 
 

Tulajdonosi döntés alapján korlátolt felelősségű társaságként működünk. 
 
3.2. Tulajdonos 

Az ÓZDINVEST Kft. tulajdonosa 
NNéévv  TTuullaajjddoonnoossii  aarráánnyy  
Ózd Város Önkormányzata 100% 

 
3.3 Vezetés 
 

Tengely András  a vállalkozás ügyvezetője. Teljes munkaidőben a cégnél dolgozik. 
Ő látja el az irányítási és szervezési feladatokat. A működés 
koordinálásáért és az emberi erőforrások kezeléséért felelős. 
Felsőfokú épület és építmény műszaki ellenőr, minősített 
pályázatíró, pályázati szakértő. 

 
Tóth Andrea az Ingatlankezelési Divízió vezetője. A nem lakáscélú ingatlanok és 

2011. június 1-jétől a lakáscélú ingatlanok gazdálkodásának 
szervezéséért, irányításáért és a vagyonkezeléssel és az 
üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős. 
Közbeszerzési referens, a beruházásszervezői feladatok 
közbeszerzési ügyit is ő látja el. 

 
Kun Nikoletta felelős a gazdasági tevékenységért, a hatályos jogszabályok 

betartásáért, és intézi a banki átutalásokat (fizetéseket, közterheket, 
rezsi költségeket). 
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Molnár Ákos a Temetkezési Divízió vezetője. Felelős az irányítása alá tartozó 
Temetkezési Gondnokság hatáskörébe tartozó feladatok szakmai 
elvárásoknak megfelelő színvonalas, kegyeletteljes ellátásáért. 

 
Sikéné Papp Judit a Piacfelügyeleti Divízió vezetője. A piacok üzemeltetésével 

kapcsolatos munkák megszervezése, irányítása. A piaccsarnok 
nyitva tartásának megszervezése. Biztosítja a piac 
tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások, illetve felügyeletek 
(gomba szakellenőr, állatorvosi szolgálat, növény egészségügyi 
szolgálat, ÁNTSZ, stb.) munkájának feltételeit. 

 
 
 
3.4 Szervezeti felépítés: 



 

 

156 

 

ÓZDINVEST Kft. szervezeti felépítése 
2012. január 1-i állapotnak megfelelően 

 
 
 
 
     
 
 
  
              
 
          
             
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
           
 
 
   
               
      
                
               
                
                 
          
 
 
 
 
 
          
 
          
 
 
 

              Összesen: 46 fő

TENGELY 
ANDRÁS MUNKAÜGY-PÉNZÜGY 

KUN NIKOLETTA 
gazdasági vezető 

TITKÁRSÁG 
SZABÓ BRIGITTA 
titkárnő, 
társasházi követeléskezelő BUKSZÁR TÍMEA 

számviteli-pénzügyi előadó 

PAJTÁSNÉ BENŐCS ESZTER 
számviteli-pénzügyi előadó, 
egészségügyi alapszolgáltatás 
 

INGATLANKEZELÉSI 
DIVÍZIÓ (18 fő) 
TÓTH ANDREA 
divízióvezető, 
közbeszerzési referens 

TEMETKEZÉSI 
DIVÍZIÓ (16 fő) 
MOLNÁR ÁKOS 
divízióvezető 
 

PIACFELÜGYELETI 
DIVÍZIÓ (4 fő) 
SIKÉNÉ PAP JUDIT 
divízióvezető 

BÜFÉ (1 fő) 
KUN BERNADETT 
üzletvezető 

GÁZVEZETÉK VAGYONKEZELÉS 

Ingatlankezelési előadók: 
Abafalvi Zsuzsanna 
Moór Szilvia 
Érsekné Kálmán Zsuzsanna 
Kutacs Annamária 
 

Épület takarítók: 
Fehér Attiláné 
Malmos Gáborné 

Csoportvezető: 
Juhász Judit 
Temetkezési ügyintézők: 
Vargáné Sebők Ibolya 
Országh Tamás 

Gépkocsi vezetők: 
Póczos János 

Sírásók: 
Csősz Tamás 
Molnár József 
Lázár László 
Szabó József 
Horváth Sándor 

Temető gondnokok: 
Dancsok György Pálné 
Radics Ottó 

Díjbeszedők: 
Ragályi Józsefné 
Füsti Katalin 

Salavecz Károly 
műszaki előadó 

Karbantartók: 
Berki Tamás 
Benőcs József 
Bartók József 
Endrész László 
Farkas Zoltán 
Kaibás Attila 
Restás László 
Váradi Ernő 
Tóth Csaba 

Bódi Gabriella 
behajtási és végrehajtási 
előadó 

Kuna István 
ingatlankezelési és műszaki 
előadó 

Takarítók: 
Simon László 

Takarítók és egyéb kisegítők: 
Kalmár-Nagy Sándorné 
Vámosi Géza 
Kulin Gábor 
Szurdok Ádám 
 

Ivacs Tamás 
műszaki előadó 
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3.5. Személyzeti politika, stratégia 
 
A társaság gazdasági helyzetének ismeretében a dolgozók előző évi jövedelmének 
csökkenése semmiként nem indokolt.  

 
A munkakörök betöltőivel szembeni általános követelmény a minőségi 
munkavégzés, mely a szokásos munkavégzés alapja, amiért nem jár külön 
juttatás.  
 
Ez azonban az ÓZDINVEST Kft. dolgozóinál a változó munkaleterheltség miatt 
nem hathat ösztönzően. Az egyes dolgozók tevékenységüktől függően időszakos – 
a munkavégzés hatékonyságának függvényében – egyéb elismerésben 
részesülhetnek, amennyiben ezt a gazdasági körülményeink lehetővé teszik. 

 
4. Eredményterv 
 

Az eredménytervben bemutatjuk a vállalkozás tervezet bevételeit és kiadásait, 
ráfordításait az új szervezeti felépítésnek megfelelő tevékenységenkénti bontásban. 

 
Megjegyzés: Az eredmény tervezet változatlan gazdasági, megbízási feltételek szerinti 
állapotot feltételez.  
Amennyiben jelenleg nem ismert, ill. megbízási szerződéssel még nem lefedett 
munkák elvégzésére kerül sor, bevételeink növekedése prognosztizálható.  
Az eredmény tervezettől való eltérésének mértéke a megbízási szerződések alapján 
végzett munkák mennyisége és nagyságrendje, a gázár változás, valamint személyi és 
tárgyi feltételeink alakulásától függ. 
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ÓZDINVEST Kft. 2012. évi eredményterve 
      adatok E Ft-ban 

Megnevezés 2012. év 2012. év 2012. év 2012. év 2012. év 2012. év 
  Közp. Irány. Ingatlank. D. Temetk. D. Piacf. D. EÜ.szolg. ÖSSZESEN 
  terv terv terv terv terv terv 

1. Bevételek összesen 29 720 226 000 81 060 20 000 11 600 368 380 
     - nettó árbevétel 29 720 215 000 77 000 20 000 11 600 353 320 
     - aktivált saját teljesítmény - - - - - - 
     - egyéb bevételek 0 11 000 4 060 0 0 15 060 
2. Anyagjell. ráfordítás összesen 13 523 101 273 35 098 3 932 9 316 163 142 
    - anyagköltség 2 859 18 038 5 603 2 060 1 997 30 557 
    - igénybevett szolgáltatás 9 464 58 235 13 495 1 872 5 619 88 685 
    - Eladott áruk beszerz. értéke 1 200 0 16 000 0 0 17 200 
    - Közvetített szolg. értéke 0 25 000 0 0 1 700 26 700 
3. Egyéb szolgáltatás 1 560 3 160 421 0 0 5 141 
4. Személyi jellegű ráfordítás 33 536 44 180 36 117 12 824 305 126 962 
     - bérköltség 25 531 35 191 28 100 10 082 239 99 143 
     - személyi jell. kifizetések 1 483 2 199 2 783 516 29 7 010 
     - bérjárulékok 6 522 6 790 5 234 2 226 37 20 809 
5. Értékcsökkenési leírás 13 434 1 231 854 22 0 15 541 
6. Egyéb ráfordítás 624 39 439 2 283 1 028 158 43 532 
7. Költségek összesen (2-6.) 62 677 189 283 74 773 17 806 9 779 354 318 
8. Üzemi tev. ered-e Közp.I. nélkül -32 957 36 717 6 287 2 194 1 821 14 062 
9. Központi irányítás költsége -23 556 15 908 4 983 1 005 1 660 0 
10. Üzemi tev. ered-e Közp.I.  ktg-vel -9 401 20 809 1 304 1 189 161 14 062 
Ózd, 2012. április 10.       
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19.) napirend 

Javaslat az Ózdi Távhő Kft. 2012/2013. évi gázbeszerzési szerződésének megkötésére 
vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadására 

 
Halász Sándor elmondja, a Távhő működésének leglényegesebb eleme a földgáz 
beszerzése, a földgáz szerződés. Idén is csatlakoztak a Sinergy vállalatcsoporthoz, amely 
60 millió m3 földgázt jelent, illetve pályázat íródott ki a földgázellátásra, kb. 160-170 
millió m3-ről. Megérkeztek már az elsőkörös ajánlatok a MATÁSZSZ-tól is. Ennek 
alapján várhatóan a gázellátás ára a tavalyi év árához hasonló lesz, esetleg csökkenhet is.  
 
Vitális István közli, a társaság alapító okiratában szerepel, hogy minden 100 MFt-ot 
meghaladó üzleti ügyben a Képviselő-testület döntése szükséges, ezért kell a napirendet 
megtárgyalni. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
90/2012.(V.17.) határozata 

az Ózdi Távhő Kft. 2012/2013. évi gázbeszerzési szerződésének megkötésére 
vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az Ózdi Távhő Kft. Alapító Okirata 6.1. pontja alapján az alábbi döntést 
hozta: 
 

1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Ózdi Távhő Kft. a 2012/2013. évi 
gázévre vonatkozóan mind a Sinergy Kft., mind a Magyar Távhőszolgáltatók 
Szakmai Szövetsége (MATÁSZSZ) gázbeszerzési portfóliójához csatlakozva 
folytassa le beszerzésre vonatkozó tárgyalásait, s a legkedvezőbb feltételeket 
biztosító szerződést kösse meg. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a szerződés aláírásával egy időben 

írásban tájékoztassa a Polgármestert és a soron következő ülésen a Képviselő-
testületet a megállapodásról. 

 
Felelős:  Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 
Határidő:  A szerződés aláírását követő Képviselő-testületi ülés 
 

-.-.- 
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20.) napirend 
Beszámoló az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről 

Javaslat a mérleg megállapítására, az eredmény-kimutatás és  
az üzleti jelentés jóváhagyására 

 
Vitális István ismerteti a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét. Megtárgyalták, 
elfogadták és elfogadásra javasolják a beszámolót. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
91/2012.(V.17.) határozata 

az Ózdi Távhő Kft. 2011. évi tevékenységéről készült beszámoló jóváhagyásáról 
a mérleg megállapításáról, az eredmény kimutatás és az üzleti jelentés 

jóváhagyásáról 
 

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

1. A Képviselő-testület az Ózdi Távhő Kft. 2011. évi beszámolóját 
 

1.753.909 e Ft mérleg főösszeggel, 
               246.310 e Ft adózott eredménnyel, 
jóváhagyja. 
 

2. A Képviselő –testület az adózott eredményből 134 000  E Ft osztalék fizetésről  
rendelkezik annak rögzítése mellett, hogy a 323/2011.(XII.22.) KH határozat 
alapján az osztalék előlegként már kifizetésre került. A Képviselő-testület rögzíti, 
hogy Ózd Város Önkormányzatának a részére kifizetett osztalék előleggel 
kapcsolatban visszafizetési kötelezettsége nem áll fenn, figyelemmel a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 133. § b) pontjára.  

 
Felelős: az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 
Határidő: 2012. május 31. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a 2011. évi beszámoló 

alapján megállapított osztalék fizetést – figyelemmel az osztalék előleg  
kifizetésére – a  jogszabályi előírásoknak megfelelően a Cégbírósághoz jelentse be. 

 
Felelős: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 
Határidő: 2012. június 16. 
 
 

4. A Képviselő-testület a 112.310 e Ft mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba 
helyezésével egyetért.  
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Felelős: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 
Határidő: 2012. május 31. 
 

5. A Képviselő-testület felhívja az ügyvezető igazgató figyelmét, hogy a 
mérlegbeszámolót a hatályos jogszabályoknak megfelelően 2012. május 31-ig a 
Céginformációs Szolgálathoz nyújtsa be.  
 
Felelős: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 
Határidő: 2012. május 31. 

-.-.- 
 

21.) napirend 
Tájékoztató az Ózd Városi Sportegyesület tevékenységéről 

 
Obbágy Csaba kiemeli a Sportegyesület Sport-Suli programjának fontosságát, amely a 
mintegy 50 MFt-os uniós forrás felhasználására vonatkozik. 12 oktatási intézményben 
valósulnak meg heti rendszerességgel a sportfoglalkozások. Különböző alkalmakkor 
témahetet tartanak egészségnevelési, helyismereti és egyéb témakörökben. Jó lenne, ha 
folytatása is lehetne. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elismerését fejezi ki és sok 
sikert kíván a Sportegyesület jövőbeni munkájához. 
 
Fazekas Zoltán gratulál az említett pályázati program megvalósításához és kéri, a 
tájékoztatóban foglaltakat a Képviselő-testület vegye tudomásul. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.  
 

22.) napirend 
Tájékoztató a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2011. 

évi tapasztalatairól 
 
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nevében közli, a vagyonkezelés az 
Önkormányzat szabályainak megfelelően történt, a tájékoztatót tudomásul vették. 
 
Fazekas Zoltán kéri a Képviselő-testületet a tájékoztatóban foglaltak tudomásulvételére. 
  
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.  

 
23/a.) napirend 

Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú lakásbérlemények 2011. I-V. havi 
bevételeiről és azok felhasználásáról 

 
23/b.) napirend 

Tájékoztató az ÓZDINVEST Kft. kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú 
lakásbérlemények 2011. VI-XII. havi bevételeiről és azok felhasználásáról 
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Fazekas Zoltán megemlíti, azért volt szükség a.) és b.) napirendi pontokra, mert I-V. 
hónapban az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. kezelte ezeket a bérleményeket, a                                            
VI-XII. hónapban pedig már az ÓZDINVEST Kft. 
 
Vitális István pontosítja előző hozzászólását, miszerint úgy az előző napirendi ponthoz 
tartozó tájékoztatót, mint a jelenlegi két előterjesztést a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi 
Bizottsággal együttes ülésen tárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. Mindkét 
tájékoztatóból látszik, nyereséges volt a bérleménykezelés. A tájékoztatókban foglaltakat 
tudomásul vették. 
 
Fazekas Zoltán kéri a tájékoztatókban foglaltak tudomásulvételét. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatókban foglaltakat tudomásul vette.  
 
 

24.) napirend 
Tájékoztató a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2011-2012. évi téli 

felkészülési programjának teljesítéséről 
 

Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a tájékoztatóban foglaltakat 
tudomásul vette. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.  
 

25.) napirend 
Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 

 
Fazekas Zoltán felhívja a figyelmet a május 25-től kezdődő Ózdi Napok 
rendezvénysorozatra és a pénteki ünnepi testületi ülésre, ahol kitüntetések átadására kerül 
sor. Kéri képviselő társait az említett eseményeken történő aktív részvételre. Az ülést 
bezárja. 

 
K.m.f. 

 
 
 
 

 Dr. Almási Csaba       Fürjes Pál 
  jegyző       polgármester 

 
 


