
 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én a Városháza 
tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 
 
Jelen vannak: 
Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István, Csutor László,  Galanics Ferenc, Kisgergely 
András, Dr. Kósné Dargai Rita, Márton Ferenc, Obbágy Csaba, Tartó Lajos, Tóth Pál, 
Turiné Orosz Margit, Vitális István képviselők  
 
Távol van: Fazekas Zoltán alpolgármester, Dr. Mészáros Miklós 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  
Farkasné Sajbán Zsuzsanna   PH. Oktatási, Művelődési és Sport Osztály vezetőjének 

  helyettese 
Sóskútiné Ujpál Melinda   PH.Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Osztály vezetőjének helyettese 
Dudásné Balázs Zita   PH. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 

vezetője 
Oroszné Mák Erika PH. Hatósági Osztály vezetője 
Berki Lajos Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Tengely András ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
Bíró Ferenc Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője 
Holló Veronika PH Oktatási Osztály közművelődési referens 
Vanczák Attila PH Oktatási Osztály sportreferens 
Pataki Éva    jegyzőkönyvvezető (1-7. napirendi pontig) 
Pap Béláné    jegyzőkönyvvezető (8-13. napirendi pontig) 
 
Fürjes Pál köszönti a megjelenteket, külön üdvözölve Riz Gábor országgyűlési 
képviselőt. Kéri a jelenlévőket, kapcsolják be a szavazógépet a határozatképesség 
megállapítása érdekében. Megállapítja, hogy Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete határozatképes, mivel 13 képviselő jelen van. A meghívóban szereplő 
napirendekhez még három új előterjesztést javasol megtárgyalásra. Így az első kilenc 
napirend változatlan marad, és 10.) napirendi pontként javasolja felvenni a „Javaslat a 
Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet helyiségigényének elbírálásáról szóló 
100/2012. (VI.21.) határozat módosítására” című előterjesztést, 11.) pontként a „Javaslat 
alapítvány támogatásának jóváhagyására” című előterjesztést, és 12.) pontként pedig a 
„Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú „Szennyvízelvezetés és tisztítás 
fejlesztése Ózd városában” megnevezésű pályázat önerejének biztosításával kapcsolatos 
döntések meghozatalára” című előterjesztést. Ennek következtében a „Közérdekű 
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kérdések, bejelentések, javaslatok” a 13.) napirendi pontban kerülne megtárgyalásra, 
melyhez Márton Ferenc képviselő három témában jelezte hozzászólási szándékát. A 3.) és 
6.) napirend érintettjei hozzájárultak nyilatkozatukkal a nyilvános tárgyaláshoz, ezért csak 
a 7.) pont kerül zárt ülésen megtárgyalásra, mivel személyes adatokat tartalmaz. Kéri a 
Képviselő-testületet, szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról az elhangzott 
módosítások figyelembevételével. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi napirendi pontokat fogadja el:  
 
Napirend: 
 
1.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (…) önkormányzati 

rendelete az önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről 
 
 Előterjesztő: Tóth Pál települési képviselő 
 
2.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/... (…) önkormányzati 

rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. 
(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Előterjesztő:  Alpolgármester 

 
3.)  Javaslat az Ózd, Vasvár út 125. 4/3 sz. alatti önkormányzati tulajdonú bérlakásra 

egyszeri bérlő-kiválasztási jog biztosítására  
 

Előterjesztő:  Alpolgármester 
 
4.)  Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közoktatási 

intézmények átszervezéséről szóló 78/2012.(V.17.) határozata módosítására  
 

Előterjesztő:  Polgármester 
 
5.)  Javaslat az Ózd, Tábla-Sajóvárkony Ipari Parkban pályázati támogatásból létesített 

víziközművek üzemeltetésbe adására  
 

Előterjesztő:  Polgármester 
 

6.) Javaslat az Ózdi Sportszervező Iroda létrehozására  
 

Előterjesztő: Polgármester  
 

7.) Javaslat az Ózd, Mekcsey István út 128. szám alatti és Ózd, Dózsa György út 22. 
szám alatti ingatlanokra vonatkozó cserekérelem elfogadására  

 
Előterjesztő:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
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8.) Javaslat az Ózdi Művelődési Intézmények intézményvezető megbízására történő 
pályázat kiírására  

 
Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

 
9.)   Tájékoztató az Ózdi Városi Csatornamű Víziközmű Társulat 2011. évi működéséről 

és egyszerűsített éves beszámolójáról  
 

Előterjesztő:  Ózdi Városi Csatornamű Víziközmű Társulat elnöke  
 
10.) Javaslat a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet helyiségigényének 

elbírálásáról szóló 100/2012. (VI.21.) határozat módosítására 
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
11.) Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására 
 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
12.) Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú „Szennyvízelvezetés és tisztítás 

fejlesztése Ózd városában” megnevezésű pályázat önerejének biztosításával 
kapcsolatos döntések meghozatalára 

 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
13.) Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 
 
Fürjes Pál megkéri Riz Gábor országgyűlési képviselőt, szóljon néhány szót a testület 
előtt. 
 
Riz Gábor két területről kíván beszélni. Az egyik a MaNDA program, vagy ózdiasan a 
Digitalizációs Központ. A gyár területének fejlesztése kiemelten fontos a város 
szempontjából. Első ütemben az erőmű felújítása történne, második ütemben a 
fúvógépház és annak környezete, valamint a volt Gyári iskola, vagy Gyártörténeti 
Múzeum homlokzatának és belső terének az átalakítása. Erre több uniós forrást célzott 
meg a város, illetve a MaNDA. Ezek egy része kiemelt pályázat, 1,6 Mrd Ft, illetve 500 
MFt, amely az erőmű épületére és annak környezetére korlátozódik, ebbe értendő az 
egybenyitása a Gyári iskola előterével, ami egy nagy közös közösségi tér kialakítását teszi 
lehetővé. Ebben lenne egy ún. kulturális GPS, amely internetes felületen a Kárpát-
medencei kulturális örökségi elemeket a fizikai fellelhetőségük helyén mutatja be rövid 
szöveges magyarázattal. A képek a dokumentumokról kétdimenziós, a műtárgyakról pedig 
háromdimenziós eljárással kerülnek digitalizálásra. Ez jelenleg egyeztetés alatt áll a 
Google Magyarország Kft-vel. A másik nagyon fontos téma, melyről szót ejt, a bányászat. 
Több engedélyezési eljárás folyik párhuzamosan. Jelenleg egy beadott engedélykérelem 
van tanbányává minősítésre, hiszen szakemberek hiányában nem lehet bányászatról 
beszélni. Felnőttképzésben már nyert a Sajó-menti TISZK erre egy keretösszeget, amely 
három csoport képzését teszi lehetővé. Magyarországon egyedül Várpalotán folyik 
bányászképzés, velük már több alkalommal tárgyaltak. Jelenleg ez a szakma is 
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átalakulóban van, de a felnőttképzés még a régi szakmai és vizsgakövetelmények szerint 
van tervezve és szervezve. A képzés várhatóan ősszel indul majd el két helyszínen, 
Farkaslyukban és Várpalotán a Márkus-hegyi bányában, ahol jelenleg is mélyművelésű 
bánya működik még. Itt szereznék meg azokat az ismereteket a leendő bányászok, akik 
majd Farkaslyukban részben a tanbányában, részben pedig a később termelési 
körülmények közé helyezett bányában dolgoznának. Ehhez közvetlenül kapcsolódik egy 
másik terület is, az ún. energetikai szektor. Ma a lakosság egy szűk keresztmetszete 
jelenleg is használ szenet tüzelésre, de ez a mennyiség nem mérvadó. A szakemberek 
szerint három terület látható a szén jövőképét illetően. Az egyik a lakossági fogyasztásra 
szánt szén, a másik az ún. speciális kazánban elégethető szénmennyiség, a harmadik pedig 
az erőművi szén, amelyhez szintén sajátos technológia kell, hogy társuljon. Fontos tudni, a 
megyében a közelmúltban jártak kínai vendégek, és erőteljes érdeklődést mutatnak a hazai 
szénvagyon iránt. Ez azt jelenti, hogy hajlandóak befektetni olyan szektorba, ahol a 
megtérülési mutatók viszonylag jók. A magyar állam nem véletlenül hozta meg az elmúlt 
időszakban a magyar energia stratégiát, az ehhez kapcsolódó ún. cselekvési terv jelen 
pillanatban is kidolgozási szakaszban van. Ehhez rengeteg háttértanulmány szükséges, 
ennek egy része már ismert, ami erősíti a hazai szénbányászat jövőbe vetett hitét. Jól 
látható, hogy a világpiaci mozgásokat tekintve az energia szektorban a szén szerepe fel 
fog értékelődni. Egy főre vetítve a szénfelhasználás az USA-ban 5,2 tonna, 
Németországban 5,8 tonna, Magyarországon pedig 0,9 tonna. Ezt összevetve érthető, 
hogy egy picikét alulértékelt hazánkban a szén szerepe. A megye és a város vezetése azon 
dolgozik, hogy minél hamarabb bekapcsolják az enegiaszektort a jövőbeni szerepkörbe, 
amely a szén adott típusainak a felhasználását jelentené. Rengeteg háttéranyag készült és 
készül jelen pillanatban is. Most már meggyőződése, hogy Ózdon szenet fognak 
bányászni. Ebben kéri mindenkinek a türelmét, hiszen általában egy bányanyitás is évekbe 
kerül a rengeteg engedélyezési eljárás miatt. Fél év alatt odáig eljutni, hogy jelenleg 
tanbányává minősítés folyik, jelentős teljesítmény. Kéri a türelmet. Emellett nagyon 
fontosnak tartja még a város környéki ellátó rendszer megteremtését. Most a pályázati 
feltételek adottak hozzá, hiszen a szociális szövetkezeti program a közelmúltban nyílt 
meg, erre Ózd is pályázik és ad be anyagot. Tudja, hogy nagyon sok álláskereső számára 
jelentene lehetőséget a mezőgazdaság, állattenyésztés is. 
 
Fürjes Pál  megköszöni Riz Gábornak a kitekintést. 
 

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

önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről 
 
Tóth Pál ismerteti, az előterjesztés alapvetően két témakör köré csoportosul. Az egyik, 
hogy a jövőben ne csak természetes személyek kaphassanak valamilyen fajta elismerést, 
hanem civil szervezetek, vagy akár intézmények is. A másik pedig a korábban alapított 
elismerésekre való méltatlansággal kapcsolatban merült fel, vagyis hogy lehet 
megteremteni a visszavonás lehetőségét. Bizonyos jogszabályi változások is indokolják a 
meglévő rendelet hatályon kívül helyezését és egy új rendelet elfogadását. Egyben közli, 
az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egybehangzóan elfogadásra javasolja. 
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A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotja az alábbi rendeletet: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2012. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország címerének és 
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 
24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, az 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. Az önkormányzati elismerések 
 

1. § 
 
(1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város közéletében, 

közigazgatásában, gazdasági, műszaki, tudományos, művészeti, közoktatási és 
közművelődési életében, testnevelési és sportmozgalmában, valamint egészségügyi 
és szociális ellátásában végzett kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények 
elismerésére  

 
a) Ózd Város Díszpolgára kitüntető címet, 
b) Ózd Városért kitüntető díjat, 
c) Ózd Város Közszolgálatáért kitüntető díjat  

alapít. 
 

(2) Az elismeréseket Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete adományozza. 
 
(3) Az elismerésekkel járó okmányokat Ózd Város Polgármestere írja alá. 
 

2. Ózd Város Díszpolgára kitüntető cím 
 

2. § 
 

(1) Ózd Város Díszpolgára kitüntető cím adományozható azoknak a köztiszteletben álló 
személyeknek, akik az 1. §-ban megfogalmazott területek bármelyikén: 

a) magas szintű, áldozatos munkát végeztek, 
b) munkásságukkal országszerte ismertté váltak, 
c) városunknak jó hírnevet szereztek, 
d) maradandót alkottak, 
e) tevékenységükkel elősegítették városunk fejlődését, vagy 
f) személyes példamutatásukkal, emberi magatartásukkal példaképül szolgálnak a 

felnövekvő nemzedék számára. 
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(2) A cím több éven át végzett kiemelkedő, alkotó tevékenység elismeréseként 

adományozható. 
  
(3) Ózd Város Díszpolgára kitüntető címmel 

a) a város címerével ellátott tokba helyezett oklevél, 
b) adományozásról szóló igazolvány, 
c) művészi kivitelű, a város címerével ellátott bronz emlékplakett, 
d) a város címerével díszített 8 grammos arany pecsétgyűrű és  
e) a mindenkori minimálbér kétszeresének megfelelő nettó összegű pénzjutalom 

jár. 
 

(4) A díszpolgárt – halála esetén a városban e célra kijelölt temetőben – ingyenes 
díszsírhely illeti meg. 

 
3. Ózd Városért kitüntető díj 

 
3. § 

 
(1) Ózd Városért kitüntető díj adományozható azoknak az Ózd városban élő és alkotó, 

vagy munkásságukkal a városhoz kötődő elméleti és gyakorlati szakembereknek, 
alkotóművészeknek, valamint közösségeknek, társadalmi vagy gazdasági 
szervezeteknek, önkormányzati intézményeknek, akik, vagy amelyek a város 
érdekében hosszabb időn keresztül kiemelkedő tevékenységet végeztek, 
különösen: 
a) műszaki és tudományos területen kimagasló teljesítményeket értek el, 
b) a nevelés, oktatás és közművelődés fejlesztéséhez kiemelkedő módon járultak 

hozzá, 
c) az irodalom és művészetek terén magas színvonalú alkotó tevékenységet 

nyújtottak, 
d) a város egészségügyi és szociális ellátásában, a gyermekvédelem területén 

kimagasló szakmai eredményeket értek el, 
e) a város testnevelési és sportmozgalmában, az egészséges életmód 

kialakításának segítésében élen jártak, kiemelkedő sportteljesítményeket értek 
el. 

 
(2) Az Ózd Városért kitüntető díjjal 

a) a város címerével ellátott tokba helyezett oklevél, 
b) művészi kivitelű, a város címerével ellátott bronz emlékplakett és 
c) a mindenkori minimálbér 125 %-ának megfelelő nettó összegű pénzjutalom jár 

 
4. Ózd Város Közszolgálatáért kitüntető díj 

 
4. § 

 
(1) Ózd Város Közszolgálatáért kitüntető díj azoknak az Ózd városban élő vagy dolgozó 

polgároknak, valamint közösségeknek, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, 
önkormányzati intézményeknek adományozható, akik, vagy amelyek 
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a) a lakosság szolgálatában kimagasló, elismerésre méltó munkát fejtettek ki, 

magas szintű szakmai ismeretről tettek tanúbizonyságot, 
b) közéleti, közigazgatási, műszaki, szociális és egészségügyi, közoktatási, 

közművelődési és sport tevékenységükkel országos vagy nemzetközi elismerést 
értek el, és ezzel a város életének jelentős előremozdításán munkálkodtak, 

c) a szakterületükön felmerülő sajátos feladatok megoldása során kiemelkedő 
kezdeményezőkészség, a legjobb megoldásra való törekvés jellemezte 
munkájukat, 

d) szakterületükön legalább 10 éves kiemelkedő munkát végeztek és példamutató 
emberi, közösségformáló magatartást tanúsítottak, 

e) tevékenységükkel nagymértékben hozzájárultak a lakosság ellátásának és 
szolgáltatási igényeinek magasabb színvonalú kielégítéséhez, vagy 

f) a város közbiztonsága, élet- és vagyonvédelme érdekében hosszú időn keresztül 
lelkiismeretes, kiemelkedő és eredményes munkát végeztek. 

 
(2) Az Ózd Város Közszolgálatáért kitüntető díjjal 

a) a város címerével ellátott tokba helyezett oklevél, 
b) művészi kivitelű, a város címerével ellátott bronz emlékplakett és 
c) a mindenkori minimálbérnek megfelelő nettó összegű pénzjutalom jár. 
 

5. Az elismerések adományozásának rendje 
 

5. § 
 
(1) Az elismerések adományozására javaslatot tehetnek: 

a) a Képviselő-testület tagjai; 
b) a Képviselő-testület bizottságai; 
c) a jegyző; 
d) az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat; 
e) az önkormányzati intézmények vezetői; 
f) a pártok, egyházak, egyesületek, civil szervezetek képviselői; 
g) az érdekképviseletek, szakmai szövetségek képviselői. 

 
(2) A javaslatokat – a javasolt személy elismerésre okot adó tevékenységével indokolva 

– Ózd Város Közszolgálatáért kitüntető díj esetében minden év március 31-ig, Ózd 
Város Díszpolgára kitüntető cím és Ózd Városért kitüntető díj esetében minden év 
augusztus 31-ig kell megküldeni Ózd Város Polgármestere részére, aki azokat az 
Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottsághoz továbbítja. 

 
(3) A javaslatokat a polgármesterrel, alpolgármesterrel és az önkormányzati bizottságok 

elnökeivel kiegészített Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság véleményezi és 
a Képviselő-testület elé terjeszti. 
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(4) Ózd Város Díszpolgára kitüntető címből évente egy, Ózd Városért kitüntető díjból 
évente három, Ózd Város Közszolgálatáért kitüntető díjból évente öt 
adományozható. 

 
(5) A Képviselő-testület kiemelkedő városi események alkalmával a (4) bekezdésben 

meghatározott elismerések számától eltérhet. 
 
(6) Azonos elismerésben ugyanaz a személy egy alkalommal részesülhet. 
 
(7) Az Ózd Város Díszpolgára cím adományozását díszes kivitelű almanachban kell 

nyilvántartani. 
 
(8) Az elismerésben részesítettekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. 
 

6. § 
 
(1) Az Ózd Város Díszpolgára kitüntető címet és az Ózd Városért kitüntető díjat minden 

évben október 23-a alkalmából, az Ózd Város Közszolgálatáért kitüntető díjat minden 
évben az Ózdi Napok keretében rendezett ünnepi megemlékezésen a polgármester adja 
át. 

 
(2) A Képviselő-testület kiemelkedő városi események alkalmával az (1) bekezdésben 

megjelölt időpontoktól eltérhet. 
 

6. Az elismerések visszavonása 
 

7. § 
 
(1) Az elismerés visszavonható abban az esetben, ha az elismerésben részesített arra 

érdemtelenné válik. 
 
(2) Érdemtelen az elismerésre az, akinek, vagy amely szervezetnek a tevékenysége vagy 

közéleti szereplése Ózd város megítélését súlyosan és hátrányosan befolyásolja.   
 
(3) Az elismerés visszavonását ugyanazon szervek és személyek kezdeményezhetik az 

Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottságnál, akik az adományozásra javaslatot 
tehetnek. 

 
(4) A visszavonásról az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság javaslata alapján a 

Képviselő-testület dönt. 
 

7. Záró rendelkezések 
 

8. § 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
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(2) Hatályát veszti  

a) Ózd Város Önkormányzatának a helyi kitüntetések alapításáról és 
adományozásáról szóló 9/2001. (III.30.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet), 

b) a Rendelet módosításáról szóló 12/2007.(V.4.) önkormányzati rendelet. 
 

 
Dr. Almási Csaba          Fürjes Pál  

          jegyző       polgármester 
-.-.- 

 
2.) napirend 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Fürjes Pál kiemeli, egyrészt jogszabályváltozás miatt, másrészt a rendszeres szociális 
segély jogosultsági feltételeinek szabályozásával, és a bizonyítottan tartósan beteg 
személyek hátrányos munkaerőpiaci helyzetéből adódó szociális rászorultság enyhítése 
miatt célszerű megváltoztatni ezt a rendeletet. Aki egészségi állapota miatt nem tud 
munkát vállalni, annak nem lesz meg az évi 30 bedolgozott napja, így alanyi jogon nem 
jár neki a rendszeres szociális juttatás. Ennek enyhítésére próbál ez a rendelet megoldást 
találni. Kéri a bizottságok véleményét. 
 
Dr. Bélteczki János a kiadott anyaghoz képest egy formailag fontos módosítást javasol. 
Megváltozott a hatóság neve: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal helyett B.-A.-Z. 
Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve lett. Az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság ennek megfelelően tárgyalta meg az előterjesztést és egybehangzóan 
támogatta. 
 
Vitális István közli, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Lakásügyi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság együttes ülésen tárgyalta az előterjesztést. A rendelkezésre 
álló normatíva-keretek biztosítják ezen ellátásoknak a finanszírozását. Olyan emberek 
támogatásáról van szó, akiknek az egészségi állapota már nem teszi lehetővé a 
munkavégzést, de a jogszabályok még nem adtak nekik juttatást. Az önkormányzat így 
többszáz embernek tud ellátást biztosítani. Egybehangzóan elfogadásra javasolják. 
 
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság a módosítást 
figyelembe véve tárgyalta és elfogadásra javasolja a rendeletet. 
 
Fürjes Pál a névmódosítással együtt szavazást kér. 

 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett megalkotja az alábbi 
rendeletet: 
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2012. (VII. 20.) önkormányzati rendelete  

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
   Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Ózd Város Önkormányzata 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. 
melléklet I. 2.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, 
Igazgatási és Rendészeti Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
        1. § Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Rendelet) 4. §-a a következő c) ponttal egészül ki: 
 
[A kérelmezőnek a kérelemhez csatolnia kell:] 

„c) rendszeres szociális segély igénylése esetén a munkaképesség-csökkenésről, az 
egészségkárosodás fennállásáról, vagy az egészségi állapot minősítéséről a B.-A.-Z. 
Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve (a továbbiakban: 
rehabilitációs hatóság) érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy 
szakvéleményét.” 
 
        2. §  A Rendelet II. Fejezet 1. Alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki: 
 
     „6/A. § Rendszeres szociális segélyre jogosult az a személy, aki 

a) munkaképességét legalább 50%-ban elvesztette,  
b) legalább 40%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy 
c) akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 

nem haladja meg a 60 %-os mértéket.” 
         
        3. §  A Rendelet  13. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[Átmeneti segélyben részesíthető az, aki rendkívüli élethelyzetbe került, különösen] 

„b) aki alkalmanként jelentkező többletkiadások – kivéve díjhátralék – miatt anyagi 
segítségre szorul,  
és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj                  
mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetében annak 180 %-át, vagy aki részére a 
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. §-a szerinti 
nyugellátást vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti 
rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást folyósítanak, és családjában az egy főre jutó 
havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át, egyedül élő esetében a 300 % -át.” 
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        4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon 
hatályát veszti. 
 
        5. § Az 1-4. §-ban foglaltakat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 
 
                dr. Almási Csaba                                                                Fürjes Pál  
                          jegyző                                                                polgármester 
 

-.-.- 
 

3.) napirend 
Javaslat az Ózd, Vasvár út 125. 4/3 sz. alatti önkormányzati tulajdonú bérlakásra 

egyszeri bérlő-kiválasztási jog biztosítására 
 

Fürjes Pál tájékoztat, az előterjesztés egy Ózdon szolgálatot teljesítő rendőr lakhatási 
problémáját oldja meg. Örömteli, hogy a rendőrség állománya mostanra feltöltött, mely 
talán kihat a közbiztonság érzetére is. Kéri a bizottságok véleményét. 
 
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, és egybehangzóan elfogadásra javasolja. A bizottsági ülésen a 
rendőrkapitány ismertette, tavaly két rendőrnő kapott ugyanilyen egyedi bérlőkijelölési 
jog alapján lakást. Ők végzik a munkájukat, jól szolgálják az Ózdi Rendőrkapitányságot. 
 
Vitális István közli, a rendelet lehetőséget ad a Képviselő-testületnek szakember 
letelepítése érdekében egyedi bérlőkijelölési jog alkalmazására. A Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság, valamint a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság együttes ülésén 
egyhangúlag elfogadták a módosított határozatot. A módosítás lényege: a határozati 
javaslat 1. pontjában a Belügyminisztérium helyett Ózdi Rendőrkapitányság szerepel 
(3600 Ózd, Jászi Oszkár út 2.), a 2. pontban szintén a Belügyminisztérium helyett Ózdi 
Rendőrkapitányság. A dátum pedig július 19-től 2017. június 30-ig.  
 
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által módosított 
határozatról. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
115/2012. (VII.19.) határozata 

az Ózd, Vasvár út 125. 4/3. sz. alatti önkormányzati tulajdonú 
bérlakásra egyszeri bérlő-kiválasztási jog biztosításáról 

 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
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1.) A Képviselő-testület az Ózd, Vasvár út 125. 4/3. szám alatti, 1 szobás, 36 m2 

alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú önkormányzati bérlakásra – egyedi 
elbírálás alapján az Ózdi Rendőrkapitányság (3600 Ózd, Jászi Oszkár út 2.)  
részére egyszeri bérlőki-választási jogot biztosít 2012. július 19. napjától 2017. 
június 30. napjáig. 
 

2.) A Ózdi Rendőrkapitányság 1. pontban megjelölt bérlakásra bérlőként Ráduly Éva, 
4600 Kisvárda, Darusziget u. 36. szám alatti lakost jelölte. A bérlő köteles az 
óvadékot, a lakbért, valamint a lakásfenntartási költségeket megfizetni. 
 

3.) A Képviselő-testület felkéri az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetőjét, hogy a lakásbérleti 
szerződést a határozatnak megfelelően kösse meg. 

 
Felelős:  ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
Határidő: döntést követően azonnal 
 

-.-.- 
 

Fürjes Pál polgármester az ülés vezetését átadja az alpolgármester távollétében őt 
helyettesítő Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnökének, Tóth Pálnak. 

 
4.) napirend 

Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közoktatási intézmények 
átszervezéséről szóló 78/2012.(V.17.) határozata módosítására 

 
Obbágy Csaba megemlíti, a május 17-i döntést lényegi módon nem befolyásolja a 
mostani előterjesztés. A Magyar Államkincstár Megyei Igazgatósága módosításokat kér. 
Pl. nemzeti etnikai kisebbségi nevelés, oktatás helyett nemzetiségi nevelést kell 
szerepeltetni. Az elfogadott határozat egyes pontjait kellett módosítani szakfeladatok 
megnevezése, szakágazati megnevezések pótlása került ebbe a határozatba bele. Tehát ez 
egy formai-technikai módosítás, melyet az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
egybehangzóan támogat. 
 
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Lakásügyi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság együttes ülésén egyhangúlag elfogadták a határozatot. 
 
Dr. Bélteczki János ismerteti, az Egészségügyi és Szociális Bizottság egybehangzóan 
elfogadta az előterjesztést. 
 
Tóth Pál közli, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, és egybehangzóan elfogadásra javasolja. Szavazásra kéri a Képviselő-
testületet.  
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

116/2012. (VII. 19.) határozata   
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

a közoktatási intézmények átszervezéséről szóló  
78/2012.(V.17.) határozata módosításáról  

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta és a 
Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságának 05-TNY-488-
2/2012-352057, 05-TNY-495-2/2012-585983, 05-TNY-497-2/2012-637246, 05-TNY-498-
2/2012-637257, 05-TNY-499-2/2012-637268, 05-TNY-500-2/2012-637323, 05-TNY-507-
2/2012-798648, 05-TNY-508-2/2012-798659 és 05-TNY-515-2/2012-637213 számú 
végzései alapján a 78/2012.(V.17.) határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
I.  A Képviselő-testület az Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda átszervezésére 

vonatkozó döntését az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. A Határozat I. 1. pontjában megjelölt időpont 2012. augusztus 31. napjára módosul. 
 
2. A Határozat I. 2. pontjában megjelölt időpont 2012. szeptember 1. napjára módosul. 
 
3. A Képviselő-testület az Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda alapító 

okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 
jelen határozat 1., ill. 1/a. mellékletei szerint jóváhagyja. 
A dokumentumok aláírására a Képviselő-testület a Polgármestert hatalmazza fel. 

 
II. A Képviselő-testület az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ átszervezésére 

vonatkozó döntését az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. A Határozat II. 1. pontjában megjelölt időpont 2012. augusztus 31. napjára  
módosul. 
 
2. A Határozat II. 2. pontjában megjelölt időpont 2012. szeptember 1. napjára 
módosul. 
 
3. A Határozat II. 4. b) pontjában megjelölt időpont 2012. szeptember 1. napjára 
módosul. 
 
4. A Képviselő-testület az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ alapító 

okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 
jelen határozat 2. ill. 2/a. mellékletei szerint jóváhagyja. 

   A dokumentumok aláírására a Képviselő-testület a Polgármestert hatalmazza fel. 
 
5. A Képviselő-testület az Árpád vezér Általános Művelődési Központ és a Domaházi 
Általános Iskola fenntartására vonatkozó intézményfenntartó társulási megállapodás 
módosító okiratát, valamint az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást 
jelen határozat  3. ill. 3/a. mellékletei szerint jóváhagyja. 
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A dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel. 
 
6. A Képviselő-testület az Ózdi Művelődési Intézmények alapító okiratának 

módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jelen 
határozat  4. ill. 4/a. mellékletei szerint jóváhagyja. 
A dokumentumok aláírására a Képviselő-testület a Polgármestert hatalmazza fel. 

 
III. A Képviselő-testület a Csépány-Somsály Általános Művelődési Központ 
átszervezésére vonatkozó döntését az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. A Határozat III. 1. pontjában megjelölt időpont 2012. augusztus 31. napjára 
módosul. 

 
2. A Határozat III. 2. pontjában megjelölt időpont 2012. szeptember 1. napjára 
módosul.  
 
3. A Határozat III. 3. pontjában megjelölt időpont 2012. szeptember 1. napjára 
módosul. 
 
4. A Határozat III. 4. pontjának első mondata hatályon kívül helyezésre kerül. 
 
5. A Képviselő-testület a Csépány-Somsály Általános Művelődési Központ alapító 

okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratát jelen határozat 5. ill. 5/a. mellékletei szerint jóváhagyja. 
A dokumentumok aláírására a Képviselő-testület a Polgármestert hatalmazza fel. 

 
IV. A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda átszervezésére 
vonatkozó döntését az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. A Határozat IV. 1. pontjában megjelölt időpont 2012. augusztus 31. napjára  
módosul. 

 
2. A Határozat IV. 2. pontjában megjelölt időpont 2012. szeptember 1. napjára  

módosul. 
 

3. A Határozat IV. 3. pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„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. szeptember 1-től.”  
 

4. A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának 
módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jelen 
határozat 6. ill. 6/a. mellékletei szerint jóváhagyja. 
A dokumentumok aláírására a Képviselő-testület a Polgármestert hatalmazza fel. 

 
5. A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda fenntartására 

 vonatkozó intézményfenntartó  társulási megállapodás módosító okiratát, 
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 valamint az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást jelen határozat  
 7. ill. 7/a. mellékletei szerint jóváhagyja. 
 A dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel. 
 
V. A Képviselő-testület a Sajóvárkonyi Általános Művelődési Központ átszervezésére 
vonatkozó döntését az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. A Határozat V. 1. pontjában megjelölt időpont 2012. augusztus 31. napjára  
módosul. 

 
2. A Határozat V. 2. pontjában megjelölt időpont 2012. szeptember 1. napjára módosul. 
 

3. A Határozat V. 3. pontjában megjelölt időpont 2012. augusztus 31. napjára módosul. 
 

4. A Határozat V. 4. pontjában megjelölt időpont 2012. szeptember 1. napjára módosul. 
 

5. A Határozat V. 5. pontjában megjelölt időpont 2012. szeptember 1. napjára módosul. 
 

6. A Képviselő-testület a Sajóvárkonyi Általános Művelődési Központ alapító 
okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 
jelen határozat 8. ill. 8/a. mellékletei szerint jóváhagyja. 
A dokumentumok aláírására a Képviselő-testület a Polgármestert hatalmazza fel. 

 
VI. A Petőfi Úti - Csépányi Összevont Óvoda új közoktatási intézmény VI. pontban 

megjelölt alapítási időpontja 2012. szeptember 1. napjára módosul.   
 

1. A Képviselő-testület a Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda alapító okiratának 
módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jelen határozat 
9. ill. 9/a. mellékletei szerint jóváhagyja. 
A dokumentumok aláírására a Képviselő-testület a Polgármestert hatalmazza fel. 

 
2. A Képviselő-testület a Petőfi Úti – Csépányi Összevont Óvoda fenntartására megkötött 

társulási megállapodás módosító okiratát, valamint az egységes szerkezetbe foglalt 
társulási megállapodást jelen határozat 10. ill. 10/a. mellékletei szerint jóváhagyja. 
A dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel. 

 
3. A Határozat VI. 4. pontjában meghatározott intézményvezetői megbízás időtartamának  

kezdő időpontját 2012. szeptember 1. napjára módosítja. 
 
VII. A Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda új közoktatási intézmény VII. pontban 
megjelölt alapítási időpontja 2012. szeptember 1. napjára módosul.    

 
1. A Képviselő-testület a Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda alapító okiratának 

módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jelen határozat 
11. ill. 11/a. mellékletei szerint jóváhagyja. 
A dokumentumok aláírására a Képviselő-testület a Polgármestert hatalmazza fel. 
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2. A Határozat VII. 3. pontjában meghatározott intézményvezetői megbízás 
időtartamának kezdő időpontját a Képviselő-testület 2012. szeptember 1. napjára 
módosítja. 

 
VIII. A Határozat VIII. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„VIII.  
1. A II/4. a), III/2., valamint a V/4.  pontokban foglaltak alapján módosítani szükséges az 

ÓZDINVEST Kft-vel megkötött nem lakáscélú ingatlanokra vonatkozó üzemeltetési 
szerződést. 

 
2.  A  II/3. pontban foglaltak szerint az Árpád Étterem üzemeltetési jogát határozatlan 

időtartamra ingyenesen biztosítja az ÓZDINVEST Kft. részére. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az üzemeltetési szerződés, illetve az 

üzemeltetési szerződés módosításának aláírására. 
  

Felelős: 
Üzemeltetési szerződések aláírásáért:  

 Polgármester  
Üzemeltetési szerződések előkészítéséért:  

             Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Vezetője 
Üzemeltetésért: ÓZDINVEST Kft. Ügyvezetője 

 
Határidő:  

1. pont esetében 2012. szeptember 1. 
2. pont esetében döntést követően azonnal” 

 
IX. A Képviselő-testület az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága alapító 
okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen 
határozat 12. ill.12/a. mellékletei szerint jóváhagyja. 
A dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel. 

 
X. Jelen határozat I-IX. pontjaiban foglalt döntések végrehajtásának felelősei: 

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

A módosító okiratok, illetve alapító okiratok aláírásának határideje:  
 2012. július 24.  
Az egyéb feladatok végrehajtásának határidői:   

értelemszerű 
 

XI. A Határozat XII. pontjában foglalt feladatok végrehajtásának határidői az alábbiak 
szerint módosulnak: 
 

Vagyonleltárak készítése: 2012. szeptember 1. 
Munkáltatói feladatok: 2012. szeptember 1. 
Költségvetési előirányzatok  
    módosítása:  2012. december  31. ill. szükség szerint 
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Törzskönyvi nyilvántartásba vétellel 
     kapcsolatos intézkedések: alapító okiratok aláírását követő 8 napon belül 
KIR rendszerbe történő jelentés:2012. szeptember 1. 

 
XII. A Határozat XIII. pontjában foglalt feladatok végrehajtásának határideje                       

2012. november 30. napra módosul. 
 
XIII.  A Képviselő-testület a 78/2012. (V. 17.) határozat jelen határozattal nem módosított 

rendelkezéseit hatályában változatlan tartalommal tartja fenn.  
 
XIV. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az intézmény alapítással, 

átszervezéssel, megszüntetéssel kapcsolatos, a törzskönyvi nyilvántartásba 
vételhez – a Képviselő-testület döntését érdemben nem befolyásoló, formai, 
technikai jellegű, a Kincstár hiánypótlási felhívásának határidőben történő 
teljesítése érdekében – szükséges módosításokat az alapító  okiratokon, egyéb 
dokumentumokon átvezesse, a módosított dokumentumokat aláírja. 
A Polgármester a végrehajtott módosításokról a legközelebbi képviselő-testületi 
ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet. 

 
Felelős: Oktatási, Művelődési és Sport Osztály Vezetője 
 Pénzügyi Osztály Vezetője 
Határidő:  folyamatos 
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1. melléklet a 116/2012. (VII. 19.)  határozathoz 
 
 

AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  116/2012. (VII.19.)  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 3. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„3. Létrehozásáról rendelkező határozat: 194/KH/1996. (VIII. 28.) 
 
2. Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

Alapfokú nevelés-oktatás a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének 
megfelelő felkészítése a középiskolai illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint 
társadalomba való beilleszkedésre. 
  

   Szakágazati besorolás:  
   alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 852010” 
 
3. 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) 
 
Nemzetiségi  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 
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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) 
 
Nemzetiségi 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) 
 
Nemzetiségi 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) 
 
Nemzetiségi 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.” 
 
4. Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„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 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről és a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” 
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5. Az Alapító Okirat 14. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„14. Nemzetiségi  és más feladatai:   nemzetiségi  oktatás kizárólag magyar nyelven” 
 
6. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul 
fennmaradnak. 
 
Ózd, 2012. július 19. 
        
 
 
                                                  Fürjes Pál 
                                                                                                      polgármester 
 
 
 
 
Záradék: 
 
Az Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosító okiratát 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 116/2012. (VII.19.)  határozatával hagyta 
jóvá.  
 
Jelen módosító okirat 2012. augusztus 31. napján lép hatályba.  
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1/a. melléklet a 116/2012. (VII. 19 .)  határozathoz 

 
 

AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA  
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 

 
 módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  116/2012. (VII.  19.)  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: 194/KH/1996. (VIII. 28.) 
 
4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

Alapfokú nevelés-oktatás a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének 
megfelelő felkészítése a középiskolai illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint 
társadalomba való beilleszkedésre. 
  

   Szakágazati besorolás:  
   alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 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) 
 
Nemzetiségi  tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 852013  
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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) 
 
Nemzetiségi  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) 
 
Nemzetiségi  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) 
 
Nemzetiségi 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. 
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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. 
 
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 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 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. Nemzetiségi  és más feladatai:   nemzetiségi  oktatás kizárólag magyar nyelven 
      
15. Tagintézményei: nincs 
 
16. Telephelye:  
 
Napköziotthon épülete 3600 Ózd, Kőalja út 147. 
      
 
 



 

 

24 

 
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. 
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. július 19. 
        
 
                                                  Fürjes Pál 
                                                                                                        polgármester 
 
Záradék: 
Az Apáczai Csere János Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 116/2012. (VII. 19.) határozatával 
hagyta jóvá.  
 
Jelen Alapító Okirat 2012. augusztus 31.  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 116/2012. (VII.19.) határozathoz 
 
 

AZ ÁRPÁD VEZÉR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK  MÓDOSÍTÁSA 

 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  116/2012. (VII.19.)  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 3. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„3. Létrehozásáról rendelkező határozat: 194/KH/1996. (VIII. 28.)” 
 
2. Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

Alapfokú nevelés-oktatás a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének 
megfelelő felkészítése a középiskolai illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint 
társadalomba való beilleszkedésre. 

 
A szakiskola 9-10. évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés, oktatás, 
pályaorientáció, gyakorlati oktatás, szakmai alapozó, elméleti és gyakorlati oktatás, 
valamint az Országos Képzési Jegyzék szerinti elméleti és gyakorlati 
szakmacsoportos alapozó oktatás. Szakképzési évfolyamokon Országos Képzési 
Jegyzékben meghatározott, a középiskola utolsó évfolyamának befejezéséhez, vagy 
az érettségi vizsga letételéhez nem kötött szakképzettségek körében folytatott 
szakképzés.  A szakképzési évfolyamokon a tanuló szakmai vizsgára való 
felkészítése. 

       
    Szakágazati besorolása:      általános  középfokú oktatás 853100”
    
3. 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) 
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Nemzetiségi  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) 
 
Nemzetiségi 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) 
 
Nemzetiségi 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) 
Nemzetiségi tanulók általános  iskolai tanulószobai nevelése     855916  
 
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) 
 
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai  853133  
oktatása (9–10. évfolyam) 
 
Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam) 853134  
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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) 
 
Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő  
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 853213  
 
Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 853221  
 
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő  
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 853222  
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók 
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd) 
 
Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
gyakorlati 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.” 
 
4. Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 
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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 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről és a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” 
 
5.  Az Alapító Okirat 14. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 
„14. Nemzetiségi és más feladatai:   Nemzetiségi  oktatás kizárólag  magyar  nyelven” 

 
6. Az Alapító Okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„16. Telephelyei:  
 
Általános Iskola intézményegység 3600 Ózd, Árpád vezér út 13. (székhely) 
Szakiskola intézményegység  3600 Ózd, Árpád vezér út 13. 
Domaházi Tagiskola tagintézmény 3627 Domaháza, Dózsa György út 81.” 
 
7. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban 

változatlanul fennmaradnak. 
 
 
Ózd, 2012. július 19. 
    
 Fürjes Pál  
                                                     polgármester 
 
 
Záradék: 
Az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosító okiratát Ózd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  116/2012. (VII.19.)  határozatával hagyta 
jóvá. 
  
Jelen módosító okirat  2012. augusztus 31. napján lép hatályba.  
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2.a. melléklet a 116/2012. (VII.19.)  határozathoz 
 
 

AZ ÁRPÁD VEZÉR ÁLTALÁNOS ÉS SZAKISKOLA  
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 
 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  116/2012. (VII.19.)  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: 194/KH/1996. (VIII. 28.) 
 
4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

Alapfokú nevelés-oktatás a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének 
megfelelő felkészítése a középiskolai illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint 
társadalomba való beilleszkedésre. 

 
A szakiskola 9-10. évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés, oktatás, 
pályaorientáció, gyakorlati oktatás, szakmai alapozó, elméleti és gyakorlati oktatás, 
valamint az Országos Képzési Jegyzék szerinti elméleti és gyakorlati szakmacsoportos 
alapozó oktatás. Szakképzési évfolyamokon Országos Képzési Jegyzékben 
meghatározott, a középiskola utolsó évfolyamának befejezéséhez, vagy az érettségi 
vizsga letételéhez nem kötött szakképzettségek körében folytatott szakképzés.  A 
szakképzési évfolyamokon a tanuló szakmai vizsgára való felkészítése. 

       
    Szakágazati besorolása:      általános  középfokú oktatás 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) 
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Nemzetiségi  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) 
 
Nemzetiségi 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) 
 
Nemzetiségi 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) 
 
Nemzetiségi tanulók általános  iskolai tanulószobai nevelése     855916  
 
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) 
 
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai  853133  
oktatása (9–10. évfolyam) 
 
Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam) 853134  
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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) 
 
Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő  
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 853213  
 
Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 853221  
 
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő  
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 853222  
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd) 
 
Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
gyakorlati 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 
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7. Irányító szerv neve, székhelye: Ózd Város Önkormányzatának  
 Képviselő-testülete 
 3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
    Felügyeleti szerve: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 Domaháza Község Önkormányzatának  
 Képviselő-testülete  
 Bükkmogyorósd Község Önkormányzatának 
 Képviselő-testülete  
 Csernely Község Önkormányzatának 
 Képviselő-testülete 
 
8. Gazdálkodási 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 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 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. 



 

 

34 

 
13. Az intézmény típusa: többcélú intézmény, közös igazgatású  
 közoktatási intézmény 
 
 
14. Nemzetiségi és más feladatai:   Nemzetiségi  oktatás kizárólag  magyar  nyelven 
 
15. Tagintézményei: Domaházi Tagiskola (1-4. évfolyam)  
 
16. Telephelyei:  
 
Általános Iskola intézményegység 3600 Ózd, Árpád vezér út 13. (székhely) 
Szakiskola intézményegység  3600 Ózd, Árpád vezér út 13. 
Domaházi Tagiskola tagintézmény 3627 Domaháza, Dózsa György út 81.  
 
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 
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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. július 19. 
 
         
                                                        Fürjes Pál 
 polgármester 
 
 
Záradék: 
 
Az Árpád Vezér Általános és Szakiskola egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát Ózd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  116/2012. (VII.19.)  határozatával hagyta 
jóvá.  
 
Jelen Alapító Okirat 2012. augusztus 31. 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 116/2012. (VII. 19.)  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 VI. 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„VI.   Vegyes és záró rendelkezések: 
 

1. Jelen Társulási Megállapodás az együttműködő felek legkésőbb 2012. július 30. napjáig 
meghozandó testületi döntései alapján 2012. augusztus 31. napján lép hatályba.„ 

 
 

Ózd, 2012. július 19.                                                       Domaháza, 2012. július … 
 
 
………………………………………..      ………………………………………… 
 Ózd Város Önkormányzata  Domaháza Község Önkormányzata 
 Képviseletében képviseletében 
 Fürjes Pál polgármester Elek István polgármester 
 
 
Bükkmogyorósd, 2012. július …                                Csernely, 2012. július … 
 
 
………………………………………..        …………………………………………… 
Bükkmogyorósd Község Önkormányzata  Csernely Község Önkormányzata 
 képviseletében képviseletében 
 Pataki Csaba polgármester Vincze Tamás polgármester 
 
 
Záradék: 
 
 
A Társulási Megállapodás módosítását Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 116/2012. 
(VII.19.)  határozatával, Domaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2012. (VII….) 
határozatával, Bükkmogyorósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2012. (VII….) 
határozatával, Csernely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2012. (VII…)  
határozatával jóváhagyta. 
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3.a. melléklet a 116/2012. (VII.19.) 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. 



 

 

40 

 
8. A társulás által ellátott feladatok:  

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

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

 
1. Általános rendelkezések  

 
1.1.  Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Ttv. 8. §. (1) és (3) 

bekezdése rendelkezéseinek, továbbá a többcélú kistérségi társulások által ellátott 
egyes közszolgáltatások normatív működési támogatásról szóló mindenkori 
költségvetési 
törvény rendelkezései alapján jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget 
vállalnak arra, hogy az I/7. pontban nevesített intézményt közösen – 
intézményfenntartó társulás keretében – működtetik, a megállapodásban 
meghatározott egyes 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. 
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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 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 
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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 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 – 
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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.  

 
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. 
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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 
(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. 
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2. A társult önkormányzatok polgármesterei évente legalább egyszer – a Többcélú 
Társulás működéséről történő beszámolóval egyidejűleg – beszámolnak a 
képviselő-testületeknek a Társulás tevékenységéről, a közösen fenntartott 
intézmény pénzügyi helyzetéről a társulási cél megvalósulásáról. 

3. Társult önkormányzatok rögzítik, hogy Intézmény fenntartói (gazdálkodási) 
ellenőrzését a Többcélú Társuláson keresztül, a többi intézményük ellenőrzésével 
azonos módon biztosítják. 

 
VI.   Vegyes és záró rendelkezések: 

 
1. Jelen Társulási Megállapodás az együttműködő felek legkésőbb 2012. július 30. 

napjáig meghozandó testületi döntései alapján 2012. augusztus 31. napján lép 
hatályba.  

 
2. A társult önkormányzatok feladatellátási kötelezettségét a Társulás létrehozása 

nem érinti.  
 
Ózd, 2012. július 19.                                                        Domaháza, 2012. július  … 
 
 
………………………………………..      ………………………………………… 
 Ózd Város Önkormányzata  Domaháza Község Önkormányzata 
 Képviseletében képviseletében 
 Fürjes Pál polgármester Elek István polgármester 
 
 
Bükkmogyorósd, 2012. július  …                                Csernely, 2012. július … 
 
 
 
………………………………………..        …………………………………………… 
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 116/2012. (VII.19.)  határozatával, Domaháza Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2012. (VII…..) határozatával, Bükkmogyorósd 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2012. (VII...) határozatával, Csernely 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2012. (VII…)  határozatával 
jóváhagyta. 
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4. melléklet a 116/2012. (VII.19.)  határozathoz 
 
 

AZ  ÓZDI MŰVELŐDÉSI  INTÉZMÉNYEK 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK  MÓDOSÍTÁSA 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 116/2012. (VII.19.) 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 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
 
Könyvtári, múzeumi, közművelődési és egyéb kulturális tevékenység 
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény szerinti közgyűjteményi és közművelődési tevékenység.  
 
Közművelődési feladatkörében: A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, 
hagyományainak feltárása, megismertetése, gazdagítása. Az ünnepek kultúrájának 
gondozása. Az önkormányzat és intézményei rendezvényeinek szervezése, azokhoz fizikai 
feltételek biztosítása. A nemzeti, nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése. Az amatőr 
közösségek tevékenységének támogatása. A civil szerveződések és kulturális csoportok 
részére szakmai támogatás nyújtása. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek 
biztosítása. Ózd város területén a közművelődéssel kapcsolatos igények és feladatok 
maradéktalan teljesítése.  
 
Könyvtári feladatkörében: Nyilvános könyvtári feladatellátás. Gyűjteményének folyamatos 
gyarapítása, fejlesztése, feltárása, megőrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása. 
Tájékoztatást nyújt a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 
szolgáltatásairól. Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését. 
Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. Gyűjteményét és 
szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja. Közhasznú információs szolgáltatást 
nyújt. Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt. Szabadpolcos állományrésszel 
rendelkezik.  
 
Múzeumi feladatkörében: A kulturális javak, kiemelten egyes tematikus – helytörténeti,  
gyártörténeti és személyhez kötődő – anyagok folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, 
megőrzése és restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint kiállításokon és 
más módon történő bemutatása.  
 
Szakágazati besorolás:  
M.n.s.  egyéb szórakoztatás,  szabadidős tevékenység   932900” 
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2. Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
 „5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere: 
 
910201   Múzeumi közgyűjteményi tevékenység 
- a kulturális javak - ide nem értve a könyvtári és levéltári dokumentumokat - által alkotott 
gyűjtemények folyamatos gyarapításával - beleértve a próba-, megelőző és mentő feltárást, 
valamint a gyűjteménybe kerülő kulturális javak tervszerű feltárását és gyűjtését -, a 
gyűjteményi anyag elsődleges feldolgozásával (meghatározása, hitelesítése, szabályos 
nyilvántartásba vétele), rendezésével, gondozásával, raktári megőrzésével, megelőző 
állagvédelmével és aktív restaurálásával-konzerválásával (preparálás), revíziójával, a 
műtárgyak mozgatásával, kölcsönzésével és visszasorolásával kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat. 
 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
- a kulturális javakra alapozott hazai vagy külföldi állandó, időszakos vagy 
vándorkiállítások, tárlatok szervezésével, rendezésével (beleértve a tudományos előkészítést, 
tématerv-, illetve forgatókönyvírást és -bírálatot), továbbá a kiállítások rendezését és 
bemutatását közvetlenül szolgáló grafikai-tervezési, installálási, ügyeletesi stb. 
tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
 
910204    Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
- a kiállításokhoz vagy az intézményhez kapcsolódó bármely, külső érdeklődőket bevonó 
tevékenységformával [tárlatvezetés, múzeumi óra vagy gyermekfoglalkozás, ismeretterjesztő 
előadás(sorozat), vetélkedő, kulturális, illetve múzeumi közművelődési rendezvény, múzeumi 
tábor, szakköri vagy múzeumbarátköri foglalkozás stb.], valamint múzeumpedagógiai 
munkafüzetek, kiadványok megjelentetésével; illetve az intézmény PR- és marketing-
tevékenységével, médiakapcsolati és propagandamunkájával (beleértve a plakátok, 
meghívók, kiállítási leporellók, szórólapok, tárgymásolatok és ajándéktárgyak, az 
intézményről szóló kazetták, CD-k, DVD-k stb. készítését és terjesztését) kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat. 
 
910501  Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
- a közművelődési tevékenységekkel (a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, 
megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvései, amelyek jellemzően 
együttműködésben, közösségekben valósulnak meg, s melyeknek célja különösen az 
iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a település 
környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a 
helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és 
más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az 
ünnepek kultúrájának gondozása, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek 
tevékenységének, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 
érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és 
fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek és egyéb 
művelődést segítő lehetőségek biztosítása) és ezek támogatásával kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat, jellemzően a közművelődési formákhoz (alkotó művelődési közösségek, 
művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek, rendezvények, kiállítások, műsorok, 
táborok, vetélkedők, fesztiválok, népünnepélyek stb.) közvetlenül kapcsolódó bevételeket 
(részvételi, tagsági díjak, jegybevételek stb.) és kiadásokat (a megvalósításban közvetlenül 
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közreműködő művészek, szakemberek személyi juttatásait, járulékait, a tevékenységhez 
kapcsolódó dologi kiadásokat, ráfordításokat) függetlenül attól, hogy közművelődési 
intézmény, vagy közművelődési közösségi színtér keretében valósulnak-e meg e 
tevékenységek. 
 
910502   Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
- a közművelődési intézmények (a lakosság közösségi közművelődési tevékenységéhez erre a 
célra alapított, fenntartott, működtetett, megfelelő szakmai, személyi, infrastrukturális 
feltételekkel és alapító okirattal rendelkező költségvetési szervek vagy egyéb fenntartású 
intézmények), valamint a közművelődési közösségi színterek (a helyi lakosság rendszeres 
vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a lakosság önkormányzatok társulásában, 
vagy közművelődési megállapodás alapján működtetett, erre a célra alkalmassá tett és 
üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő intézmények vagy egyéb jogállású 
létesítmények) működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, jellemzően a 
közművelődési intézmények, színterek kialakítására, működtetésére, elnyert önszerveződő 
közösségeinek támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban, támogatásokat, azok 
felhasználását, az épületek működtetéséhez kapcsolódó állagmegőrzések, felújítások, 
fejlesztések bevételeit és kiadásait (amennyiben az intézmény más szakfeladaton 
elszámolandó tevékenységet is végez, az állagmegőrzési, felújítási és fejlesztési tevékenységek 
bevételeit és kiadásait a szakmai alaptevékenység megfelelő tételei arányában meg kell 
osztani). 
 
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 
- táncoktatás, táncrendezvény szolgáltatás. Vegyes, egyéb szórakoztatás, szabadidős 
programok.  
 
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
- a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon - a használói és helyi 
igényeknek megfelelően - a könyvek, dokumentumok beszerzésével (kötelespéldány-juttatás, 
vásárlás, ajándék vagy csere útján), illetve a települési könyvtárak esetében kiemelten a 
helyismereti dokumentumok gyűjtésével, a könyvtár állományába került dokumentumok 
nyilvántartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
 
910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
- a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon - a használói és helyi 
igényeknek megfelelően - a könyvek, dokumentumok beszerzésével (kötelespéldány-juttatás, 
vásárlás, ajándék vagy csere útján), illetve a települési könyvtárak esetében kiemelten a 
helyismereti dokumentumok gyűjtésével, a könyvtár állományába került dokumentumok 
nyilvántartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
 
910123  Könyvtári szolgáltatások 

- a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon - a használói és helyi 
igényeknek megfelelően - a könyvek, dokumentumok beszerzésével (kötelespéldány-juttatás, 
vásárlás, ajándék vagy csere útján), illetve a települési könyvtárak esetében kiemelten a 
helyismereti dokumentumok gyűjtésével, a könyvtár állományába került dokumentumok 
nyilvántartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
 
940000  Közösségi, társadalmi tevékenységek 
 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
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841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai  

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel  

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb  
        időtartamú közfoglalkoztatása  
890443 Egyéb közfoglalkoztatás  
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 
 
3. Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„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 2012. évi I. 
törvény a munka törvénykönyvévről és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV tv. 
rendelkezéseit kell alkalmazni.” 
 
4. Az Alapító Okirat  14. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„14. Nemzetiségi  és más feladata:  1997. évi CXL. törvényben foglaltak szerint 
 Nemzeti, nemzetiségi kultúra értékeinek  
 megismertetése” 

 
5. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul 
fennmaradnak. 
 
 
Ózd, 2012. július 19. 
 
 
 
 Fürjes Pál  
                                                      polgármester 
 
 
 
Záradék: 
 
Az Ózdi Művelődési Intézmények Alapító Okiratának módosító okiratát Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete  116/2012. (VII.19.) határozatával hagyta jóvá. 
  
Jelen módosító okirat 2012. szeptember 1. napján lép hatályba.  
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4.a melléklet a 116/2012. (VII.19.)  határozathoz 
 
 
 

ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 

 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 116/2012. (VII.19.) 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, múzeumi, közművelődési és egyéb kulturális tevékenység 
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény szerinti közgyűjteményi és közművelődési tevékenység.  
 
Közművelődési feladatkörében: A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, 
hagyományainak feltárása, megismertetése, gazdagítása. Az ünnepek kultúrájának 
gondozása. Az önkormányzat és intézményei rendezvényeinek szervezése, azokhoz 
fizikai feltételek biztosítása. A nemzeti, nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése. 
Az amatőr közösségek tevékenységének támogatása. A civil szerveződések és kulturális 
csoportok részére szakmai támogatás nyújtása. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez 
a feltételek biztosítása. Ózd város területén a közművelődéssel kapcsolatos igények és 
feladatok maradéktalan teljesítése.  
 
Könyvtári feladatkörében: Nyilvános könyvtári feladatellátás. Gyűjteményének 
folyamatos gyarapítása, fejlesztése, feltárása, megőrzése, gondozása és rendelkezésre 
bocsátása. Tájékoztatást nyújt a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer 
dokumentumairól és szolgáltatásairól. Biztosítja más könyvtárak állományának és 
szolgáltatásainak elérését. Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és 
információcserében. Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően 
alakítja. Közhasznú információs szolgáltatást nyújt. Helyismereti információkat és 
dokumentumokat gyűjt. Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.  
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Múzeumi feladatkörében: A kulturális javak, kiemelten egyes tematikus – helytörténeti,  
gyártörténeti és személyhez kötődő – anyagok folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, 
megőrzése és restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint 
kiállításokon és más módon történő bemutatása.  
 
Szakágazati besorolás:  
M.n.s.  egyéb szórakoztatás,  szabadidős tevékenység   932900 
 
5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere: 
 
910201   Múzeumi közgyűjteményi tevékenység 
- a kulturális javak - ide nem értve a könyvtári és levéltári dokumentumokat - által 
alkotott gyűjtemények folyamatos gyarapításával - beleértve a próba-, megelőző és 
mentő feltárást, valamint a gyűjteménybe kerülő kulturális javak tervszerű feltárását 
és gyűjtését -, a gyűjteményi anyag elsődleges feldolgozásával (meghatározása, 
hitelesítése, szabályos nyilvántartásba vétele), rendezésével, gondozásával, raktári 
megőrzésével, megelőző állagvédelmével és aktív restaurálásával-konzerválásával 
(preparálás), revíziójával, a műtárgyak mozgatásával, kölcsönzésével és 
visszasorolásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
- a kulturális javakra alapozott hazai vagy külföldi állandó, időszakos vagy 
vándorkiállítások, tárlatok szervezésével, rendezésével (beleértve a tudományos 
előkészítést, tématerv-, illetve forgatókönyvírást és -bírálatot), továbbá a kiállítások 
rendezését és bemutatását közvetlenül szolgáló grafikai-tervezési, installálási, ügyeletesi 
stb. tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
 
910204    Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
- a kiállításokhoz vagy az intézményhez kapcsolódó bármely, külső érdeklődőket 
bevonó tevékenységformával [tárlatvezetés, múzeumi óra vagy gyermekfoglalkozás, 
ismeretterjesztő előadás(sorozat), vetélkedő, kulturális, illetve múzeumi közművelődési 
rendezvény, múzeumi tábor, szakköri vagy múzeumbarátköri foglalkozás stb.], 
valamint múzeumpedagógiai munkafüzetek, kiadványok megjelentetésével; illetve az 
intézmény PR- és marketing-tevékenységével, médiakapcsolati és 
propagandamunkájával (beleértve a plakátok, meghívók, kiállítási leporellók, 
szórólapok, tárgymásolatok és ajándéktárgyak, az intézményről szóló kazetták, CD-k, 
DVD-k stb. készítését és terjesztését) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
 
910501  Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
- a közművelődési tevékenységekkel (a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, 
megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvései, amelyek jellemzően 
együttműködésben, közösségekben valósulnak meg, s melyeknek célja különösen az 
iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a 
település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a 
nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a 
megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, az 
ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének, a helyi 
társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a 
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különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a 
szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek és egyéb művelődést segítő lehetőségek 
biztosítása) és ezek támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, jellemzően a 
közművelődési formákhoz (alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, 
klubok, szabadegyetemek, rendezvények, kiállítások, műsorok, táborok, vetélkedők, 
fesztiválok, népünnepélyek stb.) közvetlenül kapcsolódó bevételeket (részvételi, tagsági 
díjak, jegybevételek stb.) és kiadásokat (a megvalósításban közvetlenül közreműködő 
művészek, szakemberek személyi juttatásait, járulékait, a tevékenységhez kapcsolódó 
dologi kiadásokat, ráfordításokat) függetlenül attól, hogy közművelődési intézmény, 
vagy közművelődési közösségi színtér keretében valósulnak-e meg e tevékenységek. 
 
910502   Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
- a közművelődési intézmények (a lakosság közösségi közművelődési tevékenységéhez 
erre a célra alapított, fenntartott, működtetett, megfelelő szakmai, személyi, 
infrastrukturális feltételekkel és alapító okirattal rendelkező költségvetési szervek vagy 
egyéb fenntartású intézmények), valamint a közművelődési közösségi színterek (a helyi 
lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a lakosság 
önkormányzatok társulásában, vagy közművelődési megállapodás alapján működtetett, 
erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő 
intézmények vagy egyéb jogállású létesítmények) működtetésével kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat, jellemzően a közművelődési intézmények, színterek 
kialakítására, működtetésére, elnyert önszerveződő közösségeinek támogatása 
érdekében önkormányzati fenntartásban, támogatásokat, azok felhasználását, az 
épületek működtetéséhez kapcsolódó állagmegőrzések, felújítások, fejlesztések 
bevételeit és kiadásait (amennyiben az intézmény más szakfeladaton elszámolandó 
tevékenységet is végez, az állagmegőrzési, felújítási és fejlesztési tevékenységek 
bevételeit és kiadásait a szakmai alaptevékenység megfelelő tételei arányában meg kell 
osztani). 
 
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 
- táncoktatás, táncrendezvény szolgáltatás. Vegyes, egyéb szórakoztatás, szabadidős 
programok.  
 
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
- a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon - a használói és helyi 
igényeknek megfelelően - a könyvek, dokumentumok beszerzésével (kötelespéldány-
juttatás, vásárlás, ajándék vagy csere útján), illetve a települési könyvtárak esetében 
kiemelten a helyismereti dokumentumok gyűjtésével, a könyvtár állományába került 
dokumentumok nyilvántartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
 
910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
- a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon - a használói és helyi 
igényeknek megfelelően - a könyvek, dokumentumok beszerzésével (kötelespéldány-
juttatás, vásárlás, ajándék vagy csere útján), illetve a települési könyvtárak esetében 
kiemelten a helyismereti dokumentumok gyűjtésével, a könyvtár állományába került 
dokumentumok nyilvántartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
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910123  Könyvtári szolgáltatások 

- a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon - a használói és helyi 
igényeknek megfelelően - a könyvek, dokumentumok beszerzésével (kötelespéldány-
juttatás, vásárlás, ajándék vagy csere útján), illetve a települési könyvtárak esetében 
kiemelten a helyismereti dokumentumok gyűjtésével, a könyvtár állományába került 
dokumentumok nyilvántartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
 
940000  Közösségi, társadalmi tevékenységek 
 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai  

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel  

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb  
        időtartamú közfoglalkoztatása  
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 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvévről 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  
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14. Nemzetiségi  és más feladata:  1997. évi CXL. törvényben foglaltak szerint 
 Nemzeti, nemzetiségi kultúra értékeinek  
 megismertetése 
 
15. Tagintézményei:  nincsenek 
 
16. Intézményegységei, telephelyei: 
 
Intézményegységei: 
 
Ózdi Művelődési Intézmények Városi Művelődési Központ 
Rövidített elnevezése:  ÓMI Városi Művelődési Központ 
Telephely:  3600 Ózd, Gyár út 4. 
 
Ózdi Művelődési Intézmények Városi Könyvtár 
Rövidített elnevezése:  ÓMI Városi Könyvtár 
Telephely:  3600 Ózd, Petőfi tér 1. 
Szolgáltató hely:  Árpád Vezér Úti Fiók Könyvtár  
 3600 Ózd, Árpád vezér út 22/A. 
 
Ózdi Művelődési Intézmények Városi Múzeum 
Rövidített elnevezése:  ÓMI Városi Múzeum 
Telephely:  3600 Ózd, Gyár út 10. 
 
További telephelyei: 
 
Tompa Mihály Szabadidőközpont 
3621 Ózd – Susa, Susa út 36. 
 
Uraji Közösségi Ház 
3621 Ózd – Uraj, Uraj út 50. 
 
Centeri Közösségi Ház 
3651 Ózd – Center, Center út 9.  
 
Szentsimoni Művelődési Ház 
3625 Ózd, Szentsimon út 82. 
Szentsimoni Helytörténeti Gyűjtemény 
3625 Ózd, Barátság út 4-6. 
 
Civil Ház  
3600 Ózd, Árpád vezér út 29. 
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17.  A feladat ellátását szolgáló vagyon:  
 
Az Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1.) tulajdonában álló, az ózdi   
- 5266 hrsz-ú – 3600 Ózd, Gyár út 4. szám alatti  
   (Városi Művelődési Központ, 2403 m2),  
- 5190/3 hrsz-ú – 3600 Ózd, Gyár út 10. szám alatti,  
   (Városi Múzeum, összesen 4002 m2),  
- 5378 hrsz-ú – 3600 Ózd, Petőfi tér 1. szám alatti,  
   (Városi Könyvtár, 1550 m2) 
- 12008 hrsz-ú – 3621 Ózd-Susa, Susa út 35. szám alatti,  
- 14324 hrsz-ú – 3621 Ózd - Uraj, Uraj út 52. szám alatti,  
- 13084 hrsz-ú – 3651 Ózd-Center, Center út 9. szám alatti, 
- 17005 hrsz-ú – 3625 Ózd-Szentsimon, Barátság út 4-6. 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. 
 
Ó z d, 2012. július 19. 
 
 
              Fürjes Pál  
            polgármester 
 
 
Záradék: 
Az Ózdi Művelődési Intézmények egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete, a  116/2012. (VII.19.) határozatával hagyta jóvá.  
 
Jelen Alapító Okirat 2012. szeptember 1. napján lép hatályba.  
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Függelék 
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5. melléklet a 116/2012. (VII.19)  határozathoz 
 
 

A CSÉPÁNY-SOMSÁLY ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK  MÓDOSÍTÁSA 

 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  116/2012. (VII.19.)  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 3. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„3. Létrehozásáról rendelkező határozat: 194/KH/1996. (VIII. 28.)” 
 
2. Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: alapfokú oktatás   

Alapfokú nevelés-oktatás a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének 
megfelelő felkészítése a középiskolai illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint 
társadalomba való beilleszkedésre. 
  

   Szakágazati besorolás:  
   alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 852010” 
 
3. 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) 

 
Nemzetiségi 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 



 

 

58 

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) 
 
Nemzetiségi 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) 
 
Nemzetiségi 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) 
 
Nemzetiségi 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.” 
 
4. Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„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 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről és a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” 
 
 



 

 

59 

 
5. Az Alapító Okirat 14. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„14. Nemzetiségi  és más feladatai:   nemzetiségi  oktatás kizárólag magyar nyelven” 
 
6. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul 
fennmaradnak. 
 
 
Ózd, 2012. július 19. 
 
 
    
 Fürjes Pál  
                                                      polgármester 
 
 
 
 
Záradék: 
A Csépány-Somsály Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosító okiratát 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  116/2012. (VII.19.) határozatával hagyta 
jóvá. 
 
Jelen módosító okirat  2012. augusztus 31. napján lép hatályba.  
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5.a. melléklet a 116/2012. (VII.19.)  határozathoz 

 
 

CSÉPÁNYI  ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 

 
 módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  116/2012. (VII.19.)  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:  194/KH/1996. (VIII. 28.) 
 
4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: alapfokú oktatás   

Alapfokú nevelés-oktatás a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének 
megfelelő felkészítése a középiskolai illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint 
társadalomba való beilleszkedésre. 
  

   Szakágazati besorolás:  
   alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 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) 
 
Nemzetiségi  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  
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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) 
 
Nemzetiségi 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) 
 
Nemzetiségi 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) 
 
Nemzetiségi 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 
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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 
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 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. Nemzetiségi  és más feladatai:   nemzetiségi  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. 
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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:   
Általános iskola 216 fő 
  
20. Tagozat megnevezése:      nincs 
 
21. Évfolyamok száma:  
1.-8. általános iskolai évfolyammal  működik. 
 
 
 
Ózd, 2012. július 19. 
        
                                                        Fürjes Pál 
                                                                                                      polgármester 
 
 
 
Záradék: 
A Csépányi Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a  116/2012. (VII.19.) határozatával hagyta jóvá.  
 
Jelen Alapító Okirat 2012. augusztus 31. 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 116/2012. (VII.19.) határozathoz 
 
 
 

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK  MÓDOSÍTÁSA 

 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  116/2012. (VII. 19.)  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 3. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„3. Létrehozásáról rendelkező határozat: 194/KH/1996. (VIII. 28.)” 
 
2. Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

Alapfokú nevelés-oktatás a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének 
megfelelő felkészítése a középiskolai illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint 
társadalomba való beilleszkedésre. 
  

   Szakágazati besorolás:  
   alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 852010” 
 
3. 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) 
 
Nemzetiségi  tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)      852013  
 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása   
(5–8. évfolyam) 852021  
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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) 
 
Nemzetiségi  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) 
 
Nemzetiségi  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) 
 
Nemzetiségi  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.” 
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4. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„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 
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 
IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” 
 
5. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul 
fennmaradnak. 
 
 
Ózd, 2012. július 19. 
    
 Fürjes Pál  
                                                      polgármester 
 
 
 
Záradék: 
 
A Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosító okiratát Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete  116/2012. (VII.19.)  határozatával hagyta jóvá. 
  
Jelen módosító okiratot  2012. augusztus 31.  napján lép hatályba.  
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6.a. melléklet a 116/2012. (VII.19.)  határozathoz 
 
 

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA  
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 

 
 módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  116/2012. (VII.19.)  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: 194/KH/1996. (VIII. 28.) 
 
4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

Alapfokú nevelés-oktatás a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének 
megfelelő felkészítése a középiskolai illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint 
társadalomba való beilleszkedésre. 
  

   Szakágazati besorolás:  
   alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 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) 
 
Nemzetiségi  tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)      852013  
 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása   
(5–8. évfolyam) 852021  



 

 

69 

  
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) 
 
Nemzetiségi  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) 
 
Nemzetiségi  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) 
 
Nemzetiségi  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 
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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. 
 
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 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 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 
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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. 
 
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. július 19. 
 
      
                                                        Fürjes Pál 
                                                                                                      polgármester 
 
 
Záradék: 
A Petőfi Sándor Általános Iskola  egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát Ózd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  116/2012. (VII.19.) határozatával hagyta 
jóvá.  
 
Jelen Alapító Okirat 2012. augusztus 31. 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 116/2012. (VII.19.)  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 VI. 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
„VI. Vegyes és záró rendelkezések: 
 
3. Jelen Társulási Megállapodás  az együttműködő felek legkésőbb 2012. július 30. 

napjáig meghozandó testületi döntései alapján 2012. augusztus 31. napján lép 
hatályba.” 

 
 
 
Ózd, 2012. július 19.     Sajónémeti, 2012. július … 
 
 
…………………………………….  …………………………………….. 
     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 116/2012. (VII.19.) határozatával, Sajónémeti Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete ………/2012. (VII...) határozatával jóváhagyta. 
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7.a. melléklet a 116/2012. (VII.19.)  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, 
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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 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.  
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III. A Társulási megállapodás módosítása 
 
A megállapodás módosítását, megszüntetését, felmondását bármelyik tag kezdeményezheti. 
A társult önkormányzatok a megállapodás módosításáról (megszüntetéséről, felmondásáról) 
az erre irányuló kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek. A 
Társulási Megállapodást a társult önkormányzatok kizárólag írásban, közös megegyezéssel 
módosíthatják. A megállapodás módosításának jóváhagyásához valamennyi társult 
önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott döntése szükséges. 
 
IV. A Társulás megszűnése (a Társulási Megállapodás felmondása) 
 
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 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. 
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VI. Vegyes és záró rendelkezések: 
 
l. Jelen Társulási Megállapodás  az együttműködő felek legkésőbb 2012. július 30. 

napjáig meghozandó testületi döntései alapján 2012. augusztus 31. napján lép hatályba.  
 
2. A társult önkormányzatok feladat ellátási kötelezettségét a Társulás létrehozása nem 

érinti (Ttv. 3.§.(2) bek.) 
 
 
Ózd, 2012. július 19.     Sajónémeti, 2012. július  .... 
 
 
 
…………………………………….  …………………………………….. 
     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 116/2012. (VII.19.) határozatával, Sajónémeti Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete ………/2012. (VII…..) számú határozatával 
jóváhagyta. 
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8. melléklet a 116/2012. (VII.19.) határozathoz 

 
 

A SAJÓVÁRKONYI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK  MÓDOSÍTÁSA 

 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  116/2012. (VII.19.)  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 3. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„3. Létrehozásáról rendelkező határozat: 194/KH/1996. (VIII. 28.)” 
 
2. Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

Alapfokú nevelés-oktatás a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének 
megfelelő felkészítése a középiskolai illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint 
társadalomba való beilleszkedésre. 
  

   Szakágazati besorolás:  
   alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 852010” 
 
3. 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) 
 
Nemzetiségi  tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)       852013  
 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  852021  
(5–8. évfolyam) 
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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) 
 
Nemzetiségi 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) 
 
Nemzetiségi 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) 
 
Nemzetiségi 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.” 
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4. Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„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 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről és a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.  törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” 
 
5. Az  Alapító Okirat 14. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„14. Nemzetiségi  és más feladatai:   nemzetiségi  oktatás kizárólag magyar nyelven” 
 
6. Az Alapító Okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„16. Telephelyei:  
Sajóvárkonyi Általános Iskola telephelye  3600 Ózd, Mekcsey István út 118. 
Általános iskolai könyvtár   3600 Ózd, Mekcsey István út 211.” 
 
7.  Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban 
változatlanul fennmaradnak. 
 
 
Ózd, 2012. július 19. 
 
    
 Fürjes Pál  
                                                      polgármester 
 
 
 
Záradék: 
 
A Sajóvárkonyi Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosító okiratát Ózd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  116/2012. (VII. 19.)  határozatával hagyta 
jóvá. 
  
Jelen módosító okirat 2012. augusztus 31. napján lép hatályba.  
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8. a. melléklet a 116/2012. (VII.19.)  határozathoz 
 
 

 
 SAJÓVÁRKONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  116/2012. (VII.19.)  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: 194/KH/1996. (VIII. 28.) 
 
4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

Alapfokú nevelés-oktatás a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének 
megfelelő felkészítése a középiskolai illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint 
társadalomba való beilleszkedésre. 
  

   Szakágazati besorolás:  
   alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 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) 
 
Nemzetiségi  tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)       852013  
 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  852021  
(5–8. évfolyam) 
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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) 
 
Nemzetiségi 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) 
 
Nemzetiségi 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) 
 
Nemzetiségi 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 
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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. 
 
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 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 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. Nemzetiségi  és más feladatai:   nemzetiségi  oktatás kizárólag magyar nyelven 
     
15. Tagintézményei: nincs 
  
16. Telephelyei:  
Sajóvárkonyi Általános Iskola telephelye  3600 Ózd, Mekcsey István út 118. 
Általános iskolai könyvtár   3600 Ózd, Mekcsey István út 211. 
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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. 
 
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. július 19. 
 
                                                        
   Fürjes Pál 
                                                                                                        polgármester 
Záradék 
 
A Sajóvárkonyi Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete  116/2012. (VII.19.) határozatával hagyta jóvá.  
 
Jelen Alapító Okirat 2012. augusztus 31. napján lép hatályba.  



 

 

87 

 

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 116/2012. (VII.19.) határozathoz 
 
 
 

A PETŐFI ÚTI-CSÉPÁNYI  ÖSSZEVONT  ÓVODA 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK  MÓDOSÍTÁSA 

 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  116/2012. (VII. 19.)  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 Úti-Csépányi Összevont Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„3. Létrehozásáról rendelkező határozat: 78/2012. (V. 17.)” 
 
2. Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

A gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 
óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában 
foglaló foglalkozások keretében folyik.  Ellátja a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint a gyermekek 
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.”  

  
   Szakágazati besorolása: 

Óvodai nevelés  851020 
 
3.  Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„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) 
 
Nemzetiségi  óvodai nevelés, ellátás 851013  
Óvodai intézményi étkeztetés 562912  
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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.” 
 
4.  Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„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 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről és a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” 
 
5. Az Alapító Okirat 14. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„14. Nemzetiségi  és más feladatai:   nemzetiségi  oktatás kizárólag magyar nyelven” 
 
6. Az Alapító Okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„16. Telephelyei: 
a) Petőfi Úti Óvoda 3600 Ózd, Petőfi út 26-28. (székhely)  
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.” 
 
7. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban 
változatlanul fennmaradnak. 
 
 
Ózd, 2012. július 19. 
  
   
 Fürjes Pál  
                                                      polgármester 
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Záradék: 
 
A Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosító okiratát Ózd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  116/2012. (VII.19.)  határozatával hagyta 
jóvá. 
  
Jelen módosító okirat 2012. szeptember 1. napján lép hatályba.  
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9.a.  melléklet a 116/2012. (VII.19.) határozathoz 

 
 

PETŐFI ÚTI-CSÉPÁNYI ÖSSZEVONT ÓVODA 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 
 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  116/2012. (VII.19.)  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:  

A gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 
óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában 
foglaló foglalkozások keretében folyik.  Ellátja a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint a gyermekek 
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.   

  
   Szakágazati besorolása: 

Óvodai nevelés  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) 
 
Nemzetiségi  óvodai nevelés, ellátás 851013  
Óvodai intézményi étkeztetés 562912  
   
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végezett alaptevékenységek szakfeladat rendszere: 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099   
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129  
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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 
  
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 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 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. 
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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. Nemzetiségi  és más feladatai:   nemzetiségi  oktatás kizárólag magyar nyelven 
 
15. Tagintézményei: Damjanich Úti Tagóvoda  
 Csépányi Tagóvoda 
 Somsályi Tagóvoda  
 Sajónémeti Tagóvoda  
 
16. Telephelyei: 
a) Petőfi Úti Óvoda 3600 Ózd, Petőfi út 26-28. (székhely)  
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. 
 
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.  
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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 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 
Somsályi Tagóvoda 1 csoport 
Sajónémeti Tagóvoda 1 csoport 
 
 
Ózd, 2012. július 19. 
 
    
 Fürjes Pál  
                                                      polgármester 
 
 
 
Záradék: 
A Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Alapító Okiratát Ózd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  116/2012. (VII.19.)  határozatával hagyta jóvá. 
  
Jelen Alapító Okirat 2012. szeptember 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 116/2012. (VII.19.)  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 VI. 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
„VI. Vegyes és záró rendelkezések 
 

1. Jelen Társulási Megállapodás - az együttműködő felek legkésőbb 2012. július 30. 
napjáig meghozandó testületi döntései alapján -  2012. szeptember 1. napján lép 
hatályba.” 

 
 
Ózd, 2012. július 19.     Sajónémeti, 2012. július … 
 
 
…………………………………….  …………………………………….. 
     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 116/2012. (VII.19.) határozatával, Sajónémeti Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete ………/2012. (VII...) határozatával jóváhagyta. 
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10.a. melléklet a 116/2012. (VII.19.) 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. 
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8. A társulás által ellátott feladatok:  

- Óvodai nevelés, ellátás 
 

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

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

1.2.  Társult önkormányzatok a megállapodás aláírásával a közösen fenntartott 
intézménnyel összefüggő szakigazgatási feladatokkal Ózd Város Önkormányzat 
Jegyzőjét bízzák meg. A szakigazgatási feladatok ellátásával megbízottak a 
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.  
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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 a további működéséhez szükséges 
alapítói/fenntartói döntéseket a jogszabályban előírt egyeztetési, véleményeztetési 
eljárást követően minősített többségű határozatukkal fogadhatják el a társult 
önkormányzatok képviselő-testületei. 

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

közösen gyakorolják az alább felsorolt fenntartói jogosítványokat: 
 
a) az Intézmény költségvetésének meghatározása, 
 
b) Intézmény gazdálkodási jogkörének, nevének, tevékenységi körének módosítása, 

az Intézmény átszervezése,  
 
c) Az Intézményben indítható óvodai csoportok számának és maximális létszámtól 

való eltérésének meghatározása, 
 
d) Az Intézmény vezetőjének megbízását, annak visszavonását, fegyelmi felelősségre 

vonás kezdeményezését, fegyelmi büntetés kiszabását a társult önkormányzatok 
képviselő-testületei gyakorolják. Az előzőekben felsorolt munkáltatói jogok körébe 
nem tartozó egyéb munkáltatói jogokat az Intézmény vezetője fölött Ózd Város 
Polgármestere gyakorolja. A tagintézmények vezetői (óvoda) vonatkozásában a 
munkáltató jogokat gyakorló székhely intézmény vezetője, 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 
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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, 

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. 
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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.  

 
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. 
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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. július 30. 
napjáig meghozandó testületi döntései alapján -  2012. szeptember 1. napján lép 
hatályba.  

 
2. A társult önkormányzatok feladatellátási kötelezettségét a Társulás létrehozása nem 

érinti.  
 
 
Ózd, 2012. július 19.                                                Sajónémeti, 2012. július … 
 
 
 
………………………………………..       ………………………………………… 
 Ózd Város Önkormányzata  Sajónémeti Község Önkormányzata 
 Képviseletében képviseletében 
 Fürjes Pál polgármester ifj. Kövér József alpolgármester 
 
 
 
 
Záradék: 
A Társulási Megállapodást Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 116/2012. 
(VII.19.)  határozatával és Sajónémeti  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
……/2012. (VII…) határozatával jóváhagyta. 
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11. melléklet a 116/2012. (VII.19.) határozathoz 
 
 
 

A  SAJÓVÁRKONYI-TÁBLAI ÖSSZEVONT ÓVODA 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK  MÓDOSÍTÁSA 

 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  116/2012. (VII. 19.)  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-Táblai Összevont Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„3. Létrehozásáról rendelkező határozat: 78/2012. (V. 17.)” 
 
2. Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

A gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 
óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában 
foglaló foglalkozások keretében folyik.  Ellátja a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint a gyermekek 
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.”  

  
   Szakágazati besorolása: 

Óvodai nevelés  851020 
 
3.  Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„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) 
 
Nemzetiségi  óvodai nevelés, ellátás 851013  
Óvodai intézményi étkeztetés 562912  
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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.” 
 
4.  Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„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 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről és a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” 
 
5. Az Alapító Okirat 14. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„14. Nemzetiségi  és más feladatai:   nemzetiségi  oktatás kizárólag magyar nyelven” 
 
6. Az Alapító Okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„16. Telephelyei: 
a.) Tétény Úti Óvoda 3600 Ózd, Tétény út 1. (székhely)  
b.) Virág Úti Tagóvoda 3600 Ózd, Virág út 27.  
c.) Bánszállási Tagóvoda 3600 Ózd, Bánszállás telep 30.” 
 
7. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban 
változatlanul fennmaradnak. 
 
 
Ózd, 2012. július 19. 
  
   
 Fürjes Pál  
                                                      polgármester 
 
 



 

 

106 

 
Záradék: 
 
A Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosító okiratát Ózd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  116/2012. (VII.19.)  határozatával hagyta 
jóvá. 
  
Jelen módosító okirat 2012. szeptember 1.  napján lép hatályba.  
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11. a. melléklet a 116/2012. (VII.19.) határozathoz 
 

 
SAJÓVÁRKONYI-TÁBLAI ÖSSZEVONT ÓVODA 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 
 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 
 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  116/2012. (VII.19.)  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:  

A gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 
óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában 
foglaló foglalkozások keretében folyik.  Ellátja a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint a gyermekek 
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.   

  
   Szakágazati besorolása: 

Óvodai nevelés  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) 
 
Nemzetiségi  óvodai nevelés, ellátás 851013  
Óvodai intézményi étkeztetés 562912  
   
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végezett alaptevékenységek szakfeladat rendszere: 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099   
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129  
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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:  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 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 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. 
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12/A. Fenntartó neve és címe:  Ózd Város Önkormányzatának 
 Képviselő-testülete 
 3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
13. Az intézmény típusa: napköziotthonos óvoda 
 
14. Nemzetiségi  és más feladatai:   nemzetiségi  oktatás kizárólag magyar nyelven 
 
15. Tagintézményei: Virág Úti Tagóvoda  
 Bánszállási Tagóvoda 
 
16. Telephelyei: 
a.) Tétény Úti Óvoda 3600 Ózd, Tétény út 1. (székhely)  
b.) Virág Úti Tagóvoda 3600 Ózd, Virág út 27.  
c.) Bánszállási Tagóvoda 3600 Ózd, Bánszállás telep 30. 
 
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 
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20. Tagozat megnevezése:     nincs 

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

 
 
Ózd, 2012. július 19. 
 
    
 Fürjes Pál  
                                                      polgármester 
 
 
Záradék: 
 
A Sajóvákronyi-Táblai Összevont Óvoda Alapító Okiratát Ózd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  116/2012. (VII.19.)  határozatával hagyta jóvá. 
  
Jelen Alapító Okirat 2012. szeptember 1.  napján lép hatályba.  
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Függelék 

 
 

SAJÓVÁRKONYI-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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12. melléklet a 116/2012. (VII.19.) határozathoz 
 
 

AZ ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK  MÓDOSÍTÁSA 

 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  116/2012. (VII.19.)  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:   

Az óvodák, iskolák költségvetési tervezési, beszámoló készítési kötelezettségének 
összefogása, a bevételek és kiadások intézményenkénti elszámolása, 
foglalkoztatások bér és munkaügyi feladatainak bonyolítása, adóhatósági 
elszámolások.  

  
    Szakágazati besorolás:   
    Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)  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 
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- Nemzetiségi  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 
- Nemzetiségi 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) 
- Nemzetiségi  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 
- Nemzetiségi  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 
- Nemzetiségi  tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő  
  nappali rendszerű szakmai gyakorlati 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 
- Nemzetiségi  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 
- Nemzetiségi  tanulók napközi otthoni nevelése 855913 
- Általános iskolai tanulószobai nevelés 855914 
- Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 855915 
- Nemzetiségi  tanulók általános iskolai  tanulószobai nevelése           855916 
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Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat 
rendszere: 
 
Éttermi, mozgó vendéglátás 561000 
Munkahelyi étkeztetés 562917 
Egyéb vendéglátás 562920 
Lakóingatlan bérbeadása, 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 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 890442 
Egyéb közfoglalkoztatás  890443 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 
 
3. Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„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  2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvévről és a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” 
 
4.  Az Alapító Okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„13. Nemzetiségi  és más feladatai: -„ 
 
5. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban 
változatlanul fennmaradnak. 
 
Ózd, 2012. július 19. 
   
 Fürjes Pál  
                                                      polgármester 
 
Záradék: 
Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Alapító Okiratának módosító okiratát 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  116/2012. (VII.19.)  határozatával 
hagyta jóvá. 
  
Jelen módosító okirat  2012. szeptember 1. napján lép hatályba.  
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12.a. melléklet a 116/2012. (VII.19.)  határozathoz 

 
 

Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 
Alapító Okiratának 

 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 116/2012. (VII.19.)  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:   

Az óvodák, iskolák költségvetési tervezési, beszámoló készítési kötelezettségének 
összefogása, a bevételek és kiadások intézményenkénti elszámolása, foglalkoztatások 
bér és munkaügyi feladatainak bonyolítása, adóhatósági elszámolások.  

  
    Szakágazati besorolás:   
    Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)  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. 
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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 
- Nemzetiségi  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 
- Nemzetiségi 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) 
- Nemzetiségi  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 
- Nemzetiségi  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 
- Nemzetiségi  tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő  
  nappali rendszerű szakmai gyakorlati 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 
- Nemzetiségi  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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- Nemzetiségi  tanulók napközi otthoni nevelése 855913 
- Általános iskolai tanulószobai nevelés 855914 
- Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 855915 
- Nemzetiségi  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 bérbeadása, 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 
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  
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvévről és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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11. Jogi személyiségű szervezeti egysége: nincs 
 
12. Alapító, illetve fenntartó neve és címe: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete   
 3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
13. Nemzetiségi  és más feladatai: - 
 
14. Tagintézményei:     - 
 
15. Telephelye(i):    Karbantartó Műhely 
      3600 Ózd, Árpád vezér út 13. 
 
16. A feladatellátást szolgáló vagyon: 
 
Az Árpád v. út 13. sz. alatt lévő Ózd Város Önkormányzat tulajdonában álló 8110. hrsz.-ú, 807 
m2 alapterületű ingatlan. Az épület bruttó értéke: 4.837.534,-Ft. 
 
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 
Ingóságok, eszközök az intézmény általános vagyonleltára szerint. 
 
17. Vagyon feletti rendelkezési jog: 
 
Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlanvagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni. 
A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályairól 
szóló rendeletek az irányadók. 
 
 
Ózd, 2012. július 19. 
 
 
 Fürjes Pál 
 polgármester  
 
 
 
Záradék: 
 
Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratát Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  116/2012. (VII.19.)  határozatával 
hagyta jóvá.  
Jelen Alapító Okirat 2012. szeptember 1.  napján lép hatályba.  
 

 
-.-.- 
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5.) napirend 

Javaslat az Ózd, Tábla-Sajóvárkony Ipari Parkban pályázati támogatásból létesített 
víziközművek üzemeltetésbe adására 

 
Fürjes Pál kiemeli az előterjesztés lényegeként, hogy a korábbi ÓZDSZOLG (jelenleg VSI) 
kezelésébe adott víziközmű létesítményt az Ózdi Vízmű Kft működtetésébe adják át, mivel az 
új víziközművi törvény előírja, hogy a vízjogi létesítmények egységesen, egy kezelésbe 
kerüljenek.  
 
Vitális István tájékoztat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egybehangzóan támogatja az 
előterjesztést. 
 
Tóth Pál kéri, szavazzanak. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
117/2012.(VII. 19.) határozata 

az Ózd, Tábla-Sajóvárkony Ipari Parkban pályázati támogatásból létesített 
víziközművek üzemeltetésbe adásáról 

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

vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 1/2009. (II.27.) önkormányzati rendelet II. 
Fejezet 6. § (2) bekezdése, valamint a 7. § (1) bekezdésében biztosított kizárólagos 
hatásköre alapján az Ózd, Sajóvárkony-Tábla térségében lévő, 
a) 9259/8 hrsz-ú ingatlanon megépült 103 fm ivó- és tüzivíz hálózatot,  
    valamint  
b) 9259/1 hrsz-ú ingatlanon megépült 

ba) 95 m (KPE D 90) ivóvízhálózat,  
bb) 587 m (KPE D 160) ipari víz hálózatot, 
bc) 441 m (KPE D 90) szennyvízhálózatot,  
bd) 340 m (NYY 5x25 mm2) szennyvízátemelő elektromos ellátást,  
be) 813 m (BCS 70/150/114) és 381 m (BCS 110/190/114) csapadékvíz  
      rendszert  

a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény kezeléséből 2012. július 19. 
napjától elvonja és 2012. július 20. napjával az Ózdi Vízmű Kft. üzemeltetésbe adja 
ingyenesen, határozott időtartamra 2012. december 31-ig. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az üzemeltetési szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: üzemeltetési szerződés aláírásáért: 
  Polgármester 
 üzemeltetési szerződés előkészítéséért: 
  PH. Településfejlesztési és vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
 víziközművek átadásáért: 
  Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője 



 

 

120 
 
 víziközművek átvételéért: 
  Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője 
Határidő:  döntést követően azonnal 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri az Ózdi Vízmű Kft-t, hogy a szükséges vízjogi üzemeltetési 
engedélyek beszerzéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője 
Határidő:  2012. július 31. 
 

3.) A Képviselő-testület a határozat 1. pontjában szereplő eszközöket a Képviselő-testület 
114/2012. (VI.28.) határozattal módosított 75/2012. (V.17.) határozatában foglalt döntés 
értelmében 2013. január 1-jétől a BORSODVÍZ Zrt. üzemeltetésébe adja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a BORSODVÍZ Zrt-vel megkötött 
bér-üzemeltetési szerződés módosítására. 
 
Felelős: szerződés módosítás aláírásáért: 
  Polgármester 
 szerződés módosítás előkészítéséért:  
  PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
Határidő: 2012. december 31. 

 
-.-.- 

 
6.) napirend 

Javaslat az Ózdi Sportszervező Iroda létrehozására 
 

Fürjes Pál közli, a határozati javaslat kipontozott részeket tartalmazott. Azóta kiegészítésre 
került az Ózdi Sportszervező Iroda vezetésével megbízott Vanczák Attila adataival (szül.: 
Miskolc, 1973. március 27., anyja neve: Illés Erzsébet Éva, 3600 Ózd, Nagyvölgyi út 35. szám 
alatti lakos) és illetményével, amely bruttó 264.100,- Ft/hó. Ezzel a kiegészítéssel javasolja az 
előterjesztés elfogadását. 
 
Obbágy Csaba elmondja, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egyhangúlag elfogadásra 
javasolja az anyagot. Ez a Képviselő-testület a lehetőségeihez képest kiemelten kezeli a város 
sportéletét. Sokan mondják, ennyi sportrendezvény az elmúlt évek során soha nem volt, mint 
most. Ehhez egy újabb lépéssel járul hozzá a Sportszervező Iroda létesítéséről szóló 
előterjesztés.  
 
Vitális István pénzügyi oldaláról világítja meg a javaslatot. 2 fő álladó létszámban állapították 
meg az iroda létszámát, melynek forrását a Polgármesteri Hivatal igazgatási előirányzatából 
átcsoportosítással kívánják biztosítani a felhalmozási és dologi előirányzattal együtt. Így az 
iroda létesítése plusz kiadást nem igényel. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egybehangzóan 
támogatta az előterjesztést. 
 
Tóth Pál: az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság nevében közli,  4 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett fogadták el a határozati javaslatot. 
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Kisgergely András nagyon örülne ennek az előterjesztésnek, ha ez lenne a legnagyobb 
probléma a városban. Sok mindenre jó lenne átcsoportosítani 1370 EFt-ot, amibe ez az iroda 
csak az idén belekerül. Pl. ennyi pénzből akár vállalkozássegítő iroda  beindítását is 
támogathatnák, melyet ő már többször felvetett. Úgy gondolja, ezt az összeget lehetne sokkal 
fontosabb dolgokra is költeni. Mivel átcsoportosítás, valahonnan el kell venni, és onnan 
hiányozni fog.  
 
Vitális István az átcsoportosításokkal kapcsolatban kifejti, közüzemi költségekről van szó. Ez 
azt jelenti, hogy egy olyan épületnek, irodának a használatát fogja majd a Város- és 
Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény eszközölni, ami jelenleg is fűtve van, tehát tényleg 
csak technikai jellegű az átcsoportosítás. Ezentúl a költség nem a VSI-nél fog  jelentkezni, 
hanem a Sportszervező Irodánál. Az önkormányzat egyik intézményétől a másikhoz kerül 
átcsoportosításra ez az összeg. A dolgozók bérét így is, úgy is ki kellene fizetni, 
sportfeladatokkal pedig foglalkozni kell. Ezek után bízik benne, sikerül Kisgergely Andrásnak 
véleményét felülbírálni és az ózdi sport mögé állni. 
 
Márton Ferenc: megfelelő ellenőrzési lehetőségek híján nem lát semmiféle garanciát arra, 
hogy valóban nem jár többletkiadással a város részéről egy ilyen új iroda létrehozása.  
 
Kisgergely András szerint az a néhány ezer ember, akinek nincs munkája, nagyon örülne, ha az 
lenne a legnagyobb problémája, hogy milyen sportrendezvényen vegyen részt. De azoknak az 
embereknek élelemre sem jut lassan, azon kell gondolkozniuk, hogy fizessék ki az egyik 
közüzemi számlát, ha a másikat már kifizették.  
 
Obbágy Csaba az utolsó mondatot végképp demagógnak tartja. Sport szakmai szempontokat 
figyelembe véve látszik, ez már a közigazgatás átszervezésével is összefüggő igen komoly 
stratégiai döntés. Véleménye szerint vita helyett érdemes inkább kijönni a stadionba, hisz az 
egészség életmód az egészséges élet, a munkavégzés alapfeltétele is.  
 
Tóth Pál kéri, szavazzanak. 
 
A Képviselő-testület 11 igen és 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
118/2012. (VII. 19.) határozata 

az Ózdi Sportszervező Iroda létrehozásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyban készült előterjesztést 
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi sporttevékenységek 
koordinálására 2012. szeptember 1. napjával megalapítja az Ózdi Sportszervező Iroda önállóan 
működő költségvetési szervet, melynek alapító okiratát a határozat 1. melléklete szerint hagyja 
jóvá. A feladat ellátásához szükséges vagyont az alapító az alapítás napjával bocsátja az 
intézmény rendelkezésére.  
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2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az intézmény alapító és egyéb 
okiratainak aláírására, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba vételhez – a képviselő-testület 
döntését érdemben nem befolyásoló, formai, technikai jellegű, a Magyar Államkincstár 
hiánypótlási felhívásának határidőben történő teljesítése érdekében – szükséges módosítások 
alapító okiraton és egyéb dokumentumokon történő átvezetésére, a módosított dokumentumok 
aláírására. A Polgármester a végrehajtott módosításokról a legközelebbi ülésen tájékoztatni 
köteles a Képviselő-testületet.  
 
3.) A Képviselő-testület elrendeli az alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos intézkedések megtételét. 
 
 Felelős:  1-3.) pont vonatkozásában: 
    alapító okirat aláírásáért: Polgármester 
    nyilvántartásba vétel bejelentéséért: PH Pénzügyi Osztály vezetője 
 Határidő: aláírásra: döntést követően azonnal 
    bejelentésre: az alapító okirat aláírását követő 8 napon belül 
 
4.) A Képviselő-testület az Ózdi Sportszervező Iroda vezetésével 5 év határozott időre Vanczák 
Attila (szül.: Miskolc, 1973. március 27., anyja neve: Illés Erzsébet Éva) 3600 Ózd, 
Nagyvölgyi út 35. szám alatti lakost bízza meg, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A.§ (2) bek., 20/B.§ (5) bek. a) pontja alapján. A Képviselő-testület az 
intézményvezető illetményét bruttó 264.100,-Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
 Felelős:  kinevezés aláírásáért: Polgármester 
 Határidő: 2012. augusztus 31. 
 
5.) A Képviselő-testület az Ózdi Sportszervező Iroda állandó állományi létszámát 2 főben 
állapítja meg. 
 
         Felelős:  Polgármester 
         Határidő: 2012. szeptember 1. 
 
6.) Az Ózdi Sportszervező Iroda 2012. évi működéséhez a 2 fő személyi juttatásainak és azok 
járulékainak az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal hivatali igazgatási előirányzatából történő 
átcsoportosítása mellett 300 ezer forint felhalmozási és 1070 ezer forint dologi kiadást biztosít. 
 
 Felelős:  Polgármester 
 Határidő: 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
7.) A 6.) pont szerinti felhalmozási és dologi kiadások forrását a 2012. évi költségvetési 
rendelet módosítása során, elsősorban a kiadási előirányzatokból történő átcsoportosítással kell 
biztosítani. 
 
 Felelős:  Pénzügyi Osztály vezetője 
 Határidő: 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 
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8.) A Képviselő-testület az Ózdi Sportszervező Iroda székhelyéül szolgáló Ózd, Bolyki főút 4. 

szám alatti ingatlanból 2012. augusztus 31-i dátummal a határozat 2. mellékletében 
megjelölt, összesen 34 m2 területű iroda helyiségeket a Város- és Sportlétesítmény-
Üzemeltető Intézmény kezeléséből elvonja, és 2012. szeptember 1. naptól az Ózdi 
Sportszervező Iroda részére ingyenes használatába adja. A Képviselő-testület a Város- és 
Sportlétesítmény-Üzemeltető Intézménnyel közösen használt, egyéb kiszolgáló helyiségek 
használatát az Ózdi Sportszervező Iroda részére ingyenesen biztosítja, azzal a feltétellel, 
hogy ezek használatával összefüggésben felmerülő költségeket a két intézmény a használat 
arányában, közösen köteles viselni. 

 
 Felelős:  Ózdi Sportszervező Iroda és VSI intézményvezetője 
 Határidő: folyamatos 
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1. melléklet a 118/2012.(VII.19.) határozathoz 

 
ÓZDI SPORTSZERVEZŐ IRODA 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, 10.§ (1) g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8.§ (1) bekezdés b) pontja, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján az Ózdi Sportszervező 
Iroda létrehozására az alábbi alapító okiratot adja ki: 
 
1./ A költségvetési szerv neve: Ózdi Sportszervező Iroda 
 
2./ Székhelye:    3600 Ózd, Bolyki főút 4. 
 
3./ Illetékessége, működési köre: Ózd város közigazgatási területe, amennyiben 

jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. 
 
4./ Alapító neve:    Ózd Város Önkormányzata 
       

Alapító székhelye:   3600 Ózd, Városház tér 1. 
      

Alapítás időpontja:   2012. szeptember 1. 
 

Létrehozásáról rendelkező határozat: 118/2012.(VII.19.) 
 
5./ A költségvetési szerv jogállása: költségvetési szerv 
 

Jogi személyisége:   önálló jogi személy 
 
Gazdálkodási besorolása:  önállóan működő költségvetési szerv 
 
A költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi ügyvitelét az Ózd Városi 
Polgármesteri Hivatal látja el. 

 
6./ Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a sportról szóló 2004. 
évi I. törvény 55.§-a alapján  Ózd közigazgatási területén belül helyi, térségi, 
regionális vagy országos szintű sportrendezvények szervezése, a lakosság 
egészséges életvitelének elősegítő szabadidős tevékenységek, szabadidős sport 
versenyek szervezése, a diáksport versenyrendszerének tanévhez igazodó 
működtetése, a nők, a hátrányos helyzetűek és a fogyatékkal élők sportolási 
lehetőségeinek kiemelt figyelemmel kísérése, az önkormányzatot érintő egészséges 
életmóddal, sporttevékenységgel, sportlétesítmények fejlesztésével kapcsolatos 
pályázati lehetőségek figyelése, azok elkészítésében, lebonyolításában, 
elszámolásában való közreműködés. 
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A költségvetési szerv a feladat- és hatáskörébe utalt szakmai tevékenységet teljes 
önállósággal végzi. A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egységgel 
nem rendelkezik. 

 
7./ A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 
 Szakágazat száma: 931900 
 Szakágazat megnevezése: Egyéb sporttevékenység 
 
 Érvényes szakfeladatok száma és megnevezése: 
 
 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
 931101  Edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
 931102  Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
 931201  Versenysport-tevékenység és támogatása 
 931202  Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
 931203  Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és   
    támogatása 
 931204  Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 931205  Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és  
    támogatása 
 931206  Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 
 931301  Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
 931302  Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-)  
    tevékenysége és támogatása 
 931901  Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének  
    támogatása 
 931902  Doppingellenes tevékenység 
 931903  Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 

 
A költségvetési szerv alaptevékenységen kívül vállalkozási tevékenységet nem 
folytat. 

 
8./ A költségvetési szervet irányító szerv neve és székhelye: 
 
 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
 Fenntartó neve és címe: 
 
 Ózd Város Önkormányzata 
 3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
9./ A költségvetési szerv vezetőjét Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Ózd Város Polgármestere 
gyakorolja. 

 



 

 

126 

 
10./ A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 

megjelölése: 
 
 A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

 Egyes foglalkoztatottak jogviszonya munkavállaló, melyre nézve a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt kell alkalmazni. 

 Egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.  törvény 
rendelkezései az irányadók (megbízási jogviszony). 

 
11./ Feladatellátást szolgáló vagyon: 
 
 Ingatlan: Az alapító a székhelyül szolgáló Ózd, Bolyki főút 4. szám alatti 

ingatlanból összesen 34 m2 területű iroda helyiségeket a költségvetési szerv 
részére ingyenes használatba adja. A költségvetési szerv a közös használatú, egyéb 
kiszolgáló helyiségek használatára is ingyenesen jogosult, azzal a feltétellel, hogy 
ezek használatával összefüggésben felmerülő költségeket a használat arányában 
köteles viselni. 

 Ingóságok, eszközök: a költségvetési szerv általános vagyonleltára szerint. 
 
Ózd, 2012. július 19. 
 
 
       Fürjes Pál 
               olgármester 
 
Záradék: 
Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratát Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2012. július 19-i ülésén hozott 118/2012. (VII. 19.) határozatával fogadta el. 
Az alapító okirat 2012. szeptember 1. napján lép hatályba. 
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A 7.) napirend megtárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek anyagát külön 
jegyzőkönyv tartalmazza.   

 
8.) napirend 

Javaslat az Ózdi Művelődési Intézmények intézményvezető megbízására 
történő pályázat kiírására 

 
Fürjes Pál elmondja, az ÓMI igazgatójának megbízása 2012. november 30-án lejár. Az 
előterjesztés az intézményvezető megbízására kiírt pályázat feltételeit tartalmazza. 
 
Obbágy Csaba ismerteti, nyilvános pályázat útján van lehetőség betölteni a magasabb 
vezetői pozíciót. A pályázati eljárás megköveteli, hogy legalább 30 napot kell biztosítani a 
közzétételtől a pályázat benyújtásáig, illetve 30 nap áll rendelkezésre elbírálni a beérkezett 
pályázatokat. A megbízás időtartama 2012. december 01.- 2017. november 30-ig terjed.  
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az 
előterjesztést.  
 
Fürjes Pál kéri, szavazzanak az előterjesztésről. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
120/2012. (VII.19.) határozata 

az Ózdi Művelődési Intézmények  
intézményvezetői megbízásra történő pályázat kiírásáról 

 

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

A Képviselő-testület pályázatot ír ki jelen határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal az Ózdi Művelődési Intézmények intézményvezetői – magasabb vezetői 
– beosztásának betöltésére 2012. december 1-től 2017. november 30-ig terjedő öt év 
határozott időre.  

2.) 
A Képviselő-testület elrendeli a pályázati felhívásnak a Nemzeti Közigazgatási 
Intézet közszolgálati állásportálján, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
hivatalos lapjában és Ózd város hivatalos honlapján történő megjelentetését. 

3.) 
A Képviselő-testület felhatalmazza az Oktatási, Művelődési és Sport Osztály 
vezetőjét a pályázati kiírással kapcsolatos eljárás lebonyolítására. 
 

Felelős: OMSO vezetője 
Határidő: 2012. július 31.    
 (a pályázat közzétételének határideje a közszolgálati állásportálon)
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1. melléklet a 120/2012. (VII.19.) határozathoz 
 
Kivonat a Nemzeti Közigazgatási Intézet közszolgálati állásportáljáról 
(admin.kozigallas.gov.hu) –  közzétételre előkészített pályázati kiírás: 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet az 

Ózdi Művelődési Intézmények 
Intézményvezetői (magasabb vezető) 

beosztásának ellátására.  
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
A foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  
 
A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás 5 év határozott időre, azaz 2012. december 1-től 2017. november 30-
ig terjedő időszakra szól.  
 
A munkavégzés helye: 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3600 Ózd, Gyár út 4.  
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az Ózdi Művelődési Intézmények komplex kulturális intézmény (amely magában foglalja 
az ÓMI Városi Könyvtár, az ÓMI Városi Művelődési Központ, az ÓMI Városi Múzeum 
intézményegységeket) intézményvezetői feladatainak ellátása. Az intézmény szakszerű és 
törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, projektmenedzsment, a munkáltatói jogok 
gyakorlása, döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.  
 
Illetmény és juttatások: 
 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
 
Pályázati feltételek: 
 

 A 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/A.§ (1) bek. vagy 6/B.§ (1) és (3) 
bek. vagy 6/E.§ (1) bek. magasabb vezetőre vonatkozó előírásainak megfelelő 
képesítés; 

 
 



 

 

130 

 bármely fent jelölt végzettség esetén – a fenntartó által meghatározott – 
további   elvárás, hogy a pályázó az 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerint 
akkreditált közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes 
elvégzését okirattal igazolja;  

      valamint 
legalább 5 év közművelődési vagy közgyűjteményi (könyvtár/múzeum) 

területen szerzett szakmai tapasztalat; 
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása; 
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, a munkakör 

ellátásához szükséges magyar nyelvtudás. 
 
 A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a 

munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

Az elvárt végzettsége/ke/t igazoló okmányok másolata, szakmai önéletrajz a 
vezetői programmal és a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzeléssel, a szakmai gyakorlat igazolására szolgáló dokumentumok, 90 
napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat miszerint a 
pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.  

 
A beosztás betölthetőségének időpontja: 
A beosztás legkorábban 2012. december 1. napjától tölthető be.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 30.  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Holló Veronika nyújt, a 06 48 
574-170 vagy 06 48 574-172  telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak  Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
címére történő megküldésével (3600 Ózd, Városház tér 1.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OMSO/.../2012, 
valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.  

vagy 
Személyesen: Holló Veronika PH Oktatási, Művelődési és Sport Osztály 

közművelődési referens, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3600 Ózd, Városház 
tér 1., 2. emelet 211. iroda.  

 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatok elbírálása a Kjt. és annak kulturális területre vonatkozó végrehajtási 
rendelete, a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet előírásai szerint történik.  
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 30.  
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

Emberi Erőforrások Minisztériuma - Oktatási és Kulturális Közlöny 
 Ózd város hivatalos honlapja – www.ozd.hu  
 

-.-.- 
 

9.) napirend 
Tájékoztató az Ózdi Városi Csatornamű Víziközmű Társulat 
2011. évi működéséről és egyszerűsített éves beszámolójáról 

 
Fürjes Pál, mint az Ózdi Városi Csatornamű Víziközmű Társulat elnöke tájékoztatja a 
jelenlévőket arról, hogy a közbeszerzések indításával végre hosszú előkészítés után 
elkezdődhetett az érdemi munka előkészítő folyamata. Hangsúlyozza, minden eszközzel 
azon vannak, hogy a csatornamű megvalósuljon, a gátló tényezőket elhárítsák az útból. 
Kéri a lakosság érintett részének pénzbeli hozzájárulását, saját érdekük, hogy az 
akcióterületen a csatornamű megépítése után ne kelljen növelt értékű talajterhelési díjat 
fizetni, amely a tavaly megváltozott díjtétel miatt 1800 Ft/m3-t jelentene. Célszerű a 
rákötést támogatni akár a lakástakarék-pénztárban megtakarított összeggel, akár egy 
összegben, akár az egy összeg részletekben történő fizetésével. A tájékoztató a 2011-es évi 
pénzfelhasználást tartalmazza, az Ügyfélszolgálati irodán dolgozó apparátus naprakész 
tájékoztatást tud adni a rákötések helyzetéről. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.  
 
Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Tóth Pál Ügyrendi, Igazgatási és 
Rendészeti Bizottság elnökének.  
 

10.) napirend 
Javaslat a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet helyiségigényének 

elbírálásáról szóló 100/2012. (VI. 21.) határozat módosítására 
 

Fürjes Pál elmondja, a MaNDA kérelemmel fordult az Önkormányzat felé, hogy a bérleti 
időtartamot határozatlan időre módosítsa. Riz Gábor országgyűlési képviselő napirend 
előtti felszólalásában tájékoztatott a projekttel kapcsolatban. A MaNDA részéről kilenc 
pályázati forrás elnyerésére kezdődtek meg az előkészületek, ehhez az ózdi önkormányzat 
egy, turisztikai fejlesztési programmal társul. A határozott idejű bérlet nem felel meg a 
pályázati feltételeknek, a telephelyet a pályázat egész futamidejére célszerű biztosítani.  
 
Vitális István ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és 
Esélyegyenlőségi Bizottsággal közös ülésén tárgyalta az előterjesztést, és azt egyhangúlag 
elfogadásra javasolja.  
 
Márton Ferenc kérdése, a pályázati kiírásokat, illetve a már elfogadott pályázatokat, 
amelyekből az ózdi önkormányzat, illetve a MaNDA a digitális központ projektjét 
finanszírozni szándékozik, hol és mikor tekintheti meg? 
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Fürjes Pál elmondja, elkészült egy pályázati koncesszió, amelyet át tud adni képviselő-
társának, ez tartalmazza, hogy milyen források, pályázati lehetőségek, célok vannak a 
projekttel kapcsolatban. A legközelebbi pályázat előkészítő ülésre meghívja képviselő-
társát, a pontos időpontról tájékoztatni fogja. 
 
Márton Ferenc megköszöni a választ. 
 
Tóth Pál kéri, szavazzanak az előterjesztésről. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
121/2012. (VII.19.) határozata 

a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet helyiségigényének elbírálásáról 
szóló 100/2012. (VI.21.) határozat módosításáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:  
 
1.) A Képviselő-testület a 100/2012. (VI.21.) határozat 1.) pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 
 

„1.) A Képviselő-testület a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet 
(1021 Budapest, Budakeszi út 51/E.) részére pályázati eljárás lefolytatása és 
óvadékfizetési kötelezettség nélkül, 2012. július 01-től határozatlan 
időtartamra, 1.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért biztosítja az Ózd, Október 23. 
tér 1. III/317. sz. alatti 21,5 + 4,6 = 26,1 m2 alapterületű helyiséget a 
helyiség fenntartási költségeinek bérlő által történő megfizetésével. Felkéri 
az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetőjét, hogy a bérleti szerződést a határozatnak 
megfelelően kösse meg. 
Felelős: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
Határidő: döntést követően azonnal” 

 
Felelős: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
Határidő: döntést követően azonnal 

 
2.) A határozat módosítással nem érintett pontja hatályában változatlanul fennmarad. 
 

Felelős:  PH. Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő:  értelemszerűen 

-.-.- 
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11.) napirend 

Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására 
 

Vitális István ismerteti, a Pénzügyi és Gazdaság Bizottság az előterjesztést megtárgyalta 
és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Fürjes Pál ismerteti, a Képviselő-testület a városimázs keretben Bolyokért Alapítványnak 
korábban már jóváhagyott 450.000 Ft-os támogatását hagyja jóvá ezzel a határozattal. 
 
Tóth Pál kéri, szavazzanak az előterjesztésről.  
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
122/2012. (VII. 19.) határozata 

alapítvány támogatásának jóváhagyásáról 
 

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

1.) A Képviselő-testület jóváhagyja a Bolyokért Alapítvány városi imázs keretből 
történő támogatását 450 ezer forint összeggel. 

 
Felelős:  Pénzügyi Osztály vezetője (az átutalás teljesítéséért) 
Határidő:  2012. augusztus 31. 

 
2.) A támogatás utalásának feltétele, hogy a Bolyokért Alapítvány eleget tegyen a 

2011. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének. 
 

Felelős:  Polgármester 
Határidő:  2012. augusztus 19.  

 
-.-.- 

 
12.) napirend 

Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú 
„Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában” megnevezésű 
pályázat önerejének biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára 

 
Fürjes Pál hangsúlyozza, a közbeszerzési pályázatok kiírásánál biztonságosan 
rendelkezésre kell állnia annak a forrásnak, amely a hiányzó önrészt biztosítja. A 
beruházás értéke 4,3 milliárd forint, ebből 3,6 milliárd Ft-ot ad a pályázat kiírója, a 
hiányzó 686 millió Ft-ot két forrásból tervezik biztosítani. Az egyik forrás az EU önerő 
alapból 175 M Ft, illetve 511 M Ft hitelfedezettel, melynek visszafizetési garanciája a 
lakossági befizetés. Ha minden lakó és intézmény pontosan befizeti az egy rákötésre 
vonatkozó 143 E Ft-ot, ez az összeg 438 M Ft-ot jelent. A különbözetet az önkormányzat 
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egyéb forrásból fogja biztosítani. Csak összehasonlításképp említi meg, hogy 
Mezőkövesden, ahol az ózdi önkormányzat egy üdülővel érintett, 338 ezer forint a 
befizetés. Ma nagyon nehéz a hitel ügyintézés. Ennek ellenére várható, hogy lesz 
jelentkező a pályázati kiírásra. 
 
Vitális István: valóban nehéz a hitelhez jutás, hisz a 3 milliárdos kötvény visszafizetési 
terhe is az önkormányzat vállát nyomja. Nagymértékben segíti viszont a fejlesztési hitel 
felvételét az, hogy sikerült csökkenteni a folyószámla hitelkeretet, így a pénzintézetek 
bizalma az utóbbi időben nőtt az önkormányzattal szemben. Fontos a 3,6 Milliárd Ft 
lehívása, hisz számos környezetvédelmi és egyéb érdeket szolgál a beruházás, amely az 
önerő nélkül nem valósítható meg. Túl vannak egy sikertelen közbeszerzési eljáráson, a 
pályázó olyan feltételeket adott, melyet nem lehet teljesíteni, így a Bíráló Bizottság 
eredménytelennek nyilvánította azt. Jelen előterjesztés tartalmazza azokat a kondíciókat, 
amellyel egy újabb közbeszerzést indítanak el. Bíznak benne, hogy ez már sikeres lesz. A 
határozati javaslat 1. pontjának a) bekezdésében az alábbi módosítást javasolja: 
„510.799.824 Ft összegre, legfeljebb 25 éves futamidővel hitelfelvételre….”. A Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottság  a módosítással együtt elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Tóth Pál kéri, szavazzanak az elhangzott módosítással együtt a határozati javaslatról.  
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
123/2012. (VII.19.) határozata 

a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú  
„Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában”  

megnevezésű pályázat önerejének biztosításáról 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

 
1.) Ózd Város Önkormányzata – tekintettel arra, hogy a 2012. április 06-án 

indított közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult - ismételten 
közbeszerzési eljárást kezdeményez a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 sz. 
„Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában” megnevezésű 
pályázat önerejének biztosítására az alábbiak szerint: 

 
a) 510.799.824 Ft összegre, legfeljebb 25 éves futamidővel hitelfelvételre, az alábbi 

biztosítékok felajánlásával: 
-  az LTP szerződésekből eredő követeléseken zálogjog alapítás a nyertes bank 

részére, valamint az LTP szerződések, illetve az LTP szerződést nem kötő 
lakossági érdekeltségi hozzájárulás a nyertes bankra történő 
engedményezése, melyet az Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulat 
Közgyűlése határozatban rögzít, 

-  Inkasszójog az Önkormányzat költségvetési számlájára, 
- Keretbiztosítéki jelzálogjog az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

vonatkozásában: 
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Megnevezése Címe Helyrajzi száma Tulajdoni 
hányad 

Becsült 
forgalmi 

érték (E Ft) 

Hétvégi ház, udvar Arló, Akácos u. 14. 2115 1/1 3.750 

Hétvégi ház, udvar Mezőkövesd 7093/34 1/1 5.000 

Áruház Ózd, Vasvár u. 60-62. 7352 1/1 65.000 

Üzlethelyiség Ózd, Vasvár u. 17. 7365/4/A/1 1/1 18.000 

Üzlethelyiség Ózd, Vasvár u. 27. 7365/6/A/1 1/1 30.500 

Üzlethelyiség Ózd, Vasvár u. 27. 7365/6/A/2 1/1 12.000 

Üzlethelyiség Ózd, Vasvár u. 27. 7365/6/A/3 1/1 13.750 

Iroda Ózd, Vasvár u. 59-69. 7903/A/193 1/1 6.000 

Posta Ózd, Árpád vezér u. 25. 8130/A/35 1/1 15.375 

Üzlethelyiség Ózd, Újváros tér 5. 8414/49/A/1 1/1 9.500 

Üzlethelyiség Ózd, Újváros tér 5. 8414/49/A/2 1/1 22.250 

Üzlethelyiség Ózd, Újváros tér 5. 8414/49/A/3 1/1 2.125 

Iroda Ózd, Szent István u. 12. 8415/107/A/77 1/1 6.500 

Irodák Ózd, Brassói u. 1. 8631/2/A/4; 8;11 1/1 36.375 

Üzemi épület Ózd, Október 23. tér 1. 11172/B 1/1 262.500 

 Összesen:   508.625 

 
 

b) 175.299.824 Ft összegre, egyedi, saját forrású hitelfelvételre, melynek 
biztosítéka az EU Önerő Alap 175.299.824,-Ft összeg erejéig. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri az Ózdi Víziközmű Társulat Elnökét, hogy a hitel 

fedezetének maradéktalan biztosítása érdekében a módosított kiviteli tervekkel 
összhangban pontosítsa a tagjegyzéket és ennek megfelelően, a Társulat 
érdekeltségi területén lévő, OTP Lakástakarékpénztári szerződéssel rendelkező 
tagok nyilvántartását aktualizálja. 

 
3.)  A Képviselő-testület a 45/2012. (III.29.) határozatot hatályon kívül helyezi. 
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Felelős: 
- A közbeszerzési kiírásban nyertes pénzintézettel a hitelszerződés megkötése, és a 
hitelfelvételhez kapcsolódó okiratok, dokumentáció aláírására: Ózd Város Polgármestere 
- A tagnyilvántartás pontosításáért és az OTP Lakástakarékpénztárral rendelkező tagok 
nyilvántartásának aktualizálására: Ózdi Víziközmű Társulat Elnöke 
 
Határidő: döntést követően azonnal, illetve értelemszerűen. 
 

-.-.- 
 

Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke visszaadja az ülés 
vezetését Fürjes Pál polgármesternek. 
 

13.) napirend 
Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 

 
Fürjes Pál ismerteti, Márton Ferenc képviselő három írásbeli hozzászólási javaslatot 
adott be. Az elő témája: Útfelújítás. 
 
Márton Ferenc elmondja, a városban lakók tapasztalhatják, hogy a Bolyki főúton az 
úttest javítása folyik. A toldozgatás szerinte nem igazi megoldás, nemsokára ugyanolyan 
állapotba kerülnek az utak. Tudja, hogy nem mindegyik út van az önkormányzat 
kezelésében, de érdekelné a város lakosságát, hogy mennyibe kerül az útfelújítás, milyen 
forrásból fizetik és amikor elkészül, időbeli garancia lesz-e rá, hogy jó állapotban marad? 
 
Fürjes Pál: a Bolyki főút a Malom út - Zabar közötti állami kezelésben lévő közút, így 
nincs tudomásuk mennyibe kerül és milyen forrásból készül a javítás. 
 
Kovács György elmondja, az említett terület az országos közút része, a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt kezelésében van, ők végzik a felújítást. Meg fogja keresni őket, hogy 
mennyibe kerül az út felújítás, majd írásban válaszolni fognak a képviselőnek. Sajnos 
egységes útfelújítást már az elmúlt időben sem engedélyeztek, csak a hibák kijavítását. 
 
Márton Ferenc kérdése, mennyi ideig garanciális egy ilyen javítás? 
 
Fürjes Pál szerint valószínű, hogy van garancia visszatartás a szerződésben, de pontosan 
nem tudják, hisz ahogy mondták. a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésébe tartozik a 
javítás. Márton Ferenc képviselő következő hozzászólása „Orvosi ellátás” címmel 
érkezett. 
 
Márton Ferenc elmondja, nemrég zajlott a strand kézilabda bajnokság, az ország több 
részéről érkeztek résztvevők. Az egyik mérkőzésen egy játékos belelépett egy éles 
tárgyba. A sérült játékost elvitték a kórházba egészségügyi ellátásra, és nem tudtak neki 
adni tetanuszt, mert azt mondták nincs. Ózd imázsát egy ilyen apró, de bosszantó eset 
nagyban rombolni fogja, figyelni kellene a továbbiakban erre is.  
 
 
 



 

 

137 

 
Fürjes Pál: nagyobb tömeget megmozgató rendezvény előtt a szervezők biztonsági 
intézkedési tervet készítenek, pl. az augusztus 20-i ünnepségek terve már elkészült. A 
különböző biztonsági szervek az ilyen ünnepségeken szakszerűen végzik munkájukat, 
valószínű, hogy ezen a rendezvényen a véletlenek közrejátszásának tudható be a hiba, azt 
viszont nem tudja elképzelni, hogy a kórházban ne legyen tetanusz. A rendezők figyelmét 
fel fogják hívni, hogy alaposabban tekintsék át a rendezvények előkészületi munkáit. A 
következő hozzászólása képviselő úrnak „Farkaslyuki bánya” címmel érkezett. 
 
Márton Ferenc elmondja, a farkaslyuki bánya nyitásával kapcsolatban rengeteg aggály, 
kérdés vetődik fel, melyre egyszer sem kapott még kielégítő választ. Megválaszolatlan 
szakmai, biztonsági, munkaügyi, műszaki kérdései vannak, melyeket most nem akar újból 
feltenni. Egyetlen kérdése van, megvan-e erre a projektre a pénz? 
 
Fürjes Pál elmondja, rendkívül összetett dologról van szó. Az látható, hogy a Kormány és 
a szakértők részéről támogatják a projektet, ez megnyitja a kapukat ahhoz, hogy a 
program el tudjon indulni. Első lépés a tanbánya megnyitása. Magyarország feltárt 
szénkincse 130 évre elegendő tartalékot biztosít, hogy a jelenlegi fel nem tárt területeken 
mennyi van, azt nem tudják. Nem olcsó a bányanyitás. Az utóbbi időben nagy mértékben 
szigorodtak a bányaművelés biztonsági szabályai, sokkal drágább az újranyitás, mint 
régen volt. Bonyolult a kérdés, határozott választ nem tud adni rá. Talán nem is a pénz a 
legfontosabb, hanem a szándék, amely megvan, a Kormány kinyilvánította, hogy a 
magyar szénbányászatnak helye van, főleg foglalkoztatási és szociálpolitikai szempontból 
fontos kérdés.  
 
Mivel további hozzászólás, kérdés nem érkezett, megköszöni a jelenlévők munkáját és az 
ülést bezárja.  
 

K. m. f. 
 
 

 
 
 Dr. Almási Csaba        Fürjes Pál 
         jegyző       polgármester 
 


