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Jegyzőkönyv 
 

Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-án a 
Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 
 
Jelen vannak: 
Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István, Dr. Bélteczki János, Csutor László, Galanics 
Ferenc, Kisgergely András, Dr. Kósné Dargai Rita, Márton Ferenc, Dr. Mészáros Miklós, 
Obbágy Csaba, Tartó Lajos, Tóth Pál, Turiné Orosz Margit, Vitális István képviselők  
 
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  
Sóskútiné Ujpál Melinda PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

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

vezetője 
Oroszné Mák Erika PH. Hatósági Osztály vezetője 
Berki Lajos     Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője 
Dr. Mustosné Jakab Judit  pályázó 
Juhászné Völcsek Mária  pályázó 
Dr. Benkőné Fehér Éva Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola 

igazgatója 
Hilovszkyné Lukács Mária  Árpád Vezér Általános és Szakiskola igazgatója 
Galkóné Szabó Mária  Újváros Téri Általános Iskola igazgatója 
Pappné Szalka Magdolna  ÓMI igazgatója 
Halász Béla    Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
Fodor Gábor    Közterület-felügyelet vezetője 
Pap Béláné     jegyzőkönyvvezető  
 
Fürjes Pál köszönti a megjelenteket. Kéri a jelenlévőket, hogy kapcsolják be a 
szavazógépet és kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat. Megállapítja, hogy Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mivel 15 képviselő jelen van. 
 
A napirendi pontokkal kapcsolatban a következő javaslatot teszi:  
 
- A „Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok” napirend keretében válasz az elmúlt 

testületi ülésen Márton Ferenc képviselő által elhangzott interpellációra. 
- A meghívóban 2.) napirendként szereplő  „Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit 

Kft. részére tagi kölcsön nyújtására”, valamint a 6.) napirendként szereplő „Javaslat az 
Ózd, Alkotmány út 5. szám alatti ingatlan hasznosítására” c. előterjesztés levételre 
kerül. 

- 2.) napirendként a „Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyásáról” c. előterjesztés, 
6.) napirendként  a „Javaslat a működési hiány finanszírozását biztosító hitelkeret-
szerződések lejárati határidejének módosítására” c. előterjesztés, 21.) napirendként 



 2 

pedig „Javaslat Fürjes Pál polgármester fizetett szabadságának engedélyezésére” c. 
előterjesztés kerül felvételre.  

- A 7.) napirend „Javaslat az Ózd, Páfrány u. 6. sz. alatti ingatlanra vonatkozó vételi 
kérelem elbírálásáról szóló 139/2012. (IX. 20.) határozat módosítására” c. előterjesztés 
személyiségi jogokat érint, ezért zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra. 

 
Fürjes Pál kéri, az elhangzott módosításokkal együtt szavazzanak a napirenddel 
kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendet fogadja el: 
 

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

rendelete egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról 
           

Előterjesztő: Polgármester 
 
2.) Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyásáról 

 
Előterjesztő: Polgármester 

 
3.)  Javaslat Ózd Város Településrendezési Tervének részleges felülvizsgálatára  
            

Előterjesztő: Polgármester 
 
4.) Javaslat a kötvénykibocsátásból származó hitel kamatfelárának módosítására 
 

Előterjesztő:  Polgármester 
 
5.)  Javaslat „Ózd Város Önkormányzata szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító 

telepének korszerűsítése” című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázat 
megvalósításához szükséges önerő hitelek igénybevételére 

 
 Előterjesztő: Polgármester 
 
6.) Javaslat a működési hiány finanszírozását biztosító hitelkeret-szerződések lejárati 

határidejének módosítására 
 
Előterjesztő: Polgármester 

 
7.) Javaslat az Ózd, Páfrány u. 6. sz. alatti ingatlanra vonatkozó vételi kérelem 

elbírálásáról szóló 139/2012. (IX. 20.) határozat módosítására 
 
 Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 
  
8.) Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2012-2013. évi téli 

felkészülési programjára       
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Előterjesztő:  Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény  
Intézményvezetője 

9.)   Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény válságtervére a 2012- 
2013. évi téli rendkívüli hóhelyzet esetére 

 
Előterjesztő:  Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény  

Intézményvezetője 
 
10.) Javaslat a Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda intézményvezetői megbízására 
 
 Előterjesztő:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
  
 
11.)  Javaslat a Sajóvárkonyi-Táblai  Összevont Óvoda intézményvezetői megbízására 
 
 Előterjesztő:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
  
12.)  Javaslat a tandíjfizetési kötelezettség szabályozására a 2012/2013-as tanévben 
 
 Előterjesztő:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 

 
13.) Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú „Szennyvízelvezetés és tisztítás 

fejlesztése Ózd városában” című projekt megvalósításához kapcsolódó társberuházói 
megállapodás módosítására 

  
Előterjesztő: Alpolgármester 

 
14.) Javaslat az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú „Oktatási intézmények fejlesztése” című 

pályázat benyújtására 
 
 Előterjesztő:  Alpolgármester 
 
15.) Javaslat „Az LHH kistérségek projektjei” elnevezésű – TÁMOP-5.1.1-11/1/A 

kódszámú – kistérségi pályázatban való önkormányzati részvételről szóló 327/2011. 
(XII. 22.) KH határozat módosítására 

 
 Előterjesztő: Alpolgármester 
 
16.) Javaslat nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak módosítására 
 
 Előterjesztő:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
 
17.)  Javaslat az Ózdi Művelődési Intézményekben Önkéntes Pont létrehozásával 

kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére 
 
 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
  
18.) Javaslat a Ózdi Művelődési Intézmények igazgatójának megbízására 
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 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke 
19.) Tájékoztató a „Települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatási szerződés” 

végrehajtásáról         
 
Előterjesztő: Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője 

 
20.) Tájékoztató az Ózd Városi Férfi Teke Club tevékenységéről 
 
 Előterjesztő: Oktatási, Kulturális  és Sport Bizottság Elnöke 
  
21.) Javaslat Fürjes Pál polgármester fizetett szabadságának engedélyezésére 
 
 Előterjesztő: Alpolgármester 
 
22.)  Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 

Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán alpolgármesternek. 
 

1.) napirend 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…(…) önkormányzati 
rendelete egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról 
 

Fazekas Zoltán elmondja, a rendelet-tervezet társadalmasításra került, szövege megjelent 
az interneten és egyéb fórumokon. Érkeztek hozzászólások, melyeket az előkészítés 
folyamán figyelembe vettek. Képviselőktől, illetve a Polgári Összefogás Ózdért 
képviselőcsoporttól érkeztek módosítások, melyeket ismertet. A rendelet II. fejezet „7. 
Köztisztasággal és települési szilárd hulladékkal kapcsolatos magatartások” alcím 8.§-a 
kiegészül az alábbiakkal:  

l) a tulajdonában vagy a használatában lévő ingatlanról közterületre kihajló és a 
közlekedést akadályozó növények gallyazását nem végzi el, 

m) a hulladékgyűjtő edényzetet úttesten, járdán úgy tárol, hogy az akadályozza a 
közlekedést, 

n) a hulladékgyűjtő edényzetének tároló helyét és annak 2 méteres környezetét nem 
tartja tisztán. 

A „8. Többlakásos lakóépületek közösségi együttélési szabályainak megsértésével 
kapcsolatos magatartások” alcím 9.§-a kiegészül az alábbiak szerint: 

h) hibaelhárítási vagy életveszély-elhárítási munka kivételével munkanapokon nem 
7.00-20.00 óra, szombaton nem 7.00-14.00 óra között vagy vasárnap és ünnepnap  
végzi a zajjal járó építési, szerelési munkát, 

i) a háztartási takarítási munkákat úgy végzi, hogy az másokat zavar, lakáson kívül 
szőnyeget, matracot vagy más hasonló funkcióval rendelkező tárgyat 
munkanapokon 7.00-20.00 órán túl, munkaszüneti napokon 9.00-14.00 órán túl 
porol, tisztít, a tisztítást nem a kijelölt helyen végzi, befejezése után a keletkező 
szennyeződést, hulladékot nem távolítja el. 

Új 10. alcím kerül kiegészítésre „Ózd város jelképeinek megsértésével kapcsolatos 
magatartások”, melynek 11.§-a  a következő: „Aki Ózd város címerét vagy zászlóját 
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engedély nélkül, az engedélytől eltérően vagy közösséget sértő módon használja, tiltott, 
kirívóan közösségellenes magatartást követ el.”  
A további fejezetek, paragrafusok sorszámozása ezért természetesen eggyel nő. A III. 
fejezet, 11. Eljáró hatóság alcím 12. § (2) bekezdésében a Képviselő-testület a hatáskör 
gyakorlását Ózd Város Önkormányzatának Jegyzőjére ruházza át. Kéri a bizottságok 
véleményét. 
 
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és Egyenlőségi 
Bizottsággal együtt tárgyalta a rendeletet és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Tóth Pál ismerteti, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság ülésén az 
Alpolgármester úr ismertette az elhangzott módosításokat, a bizottság ezzel együtt 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendeletet. 
 
Tartó Lajos kéri, mivel a napirend kapcsán elég sok kiegészítésre került sor, kapják meg 
újra a kiegészített rendeletet. 
 
Fazekas Zoltán bejelenti, az elfogadott rendeletet mindenki meg fogja kapni elektronikus 
formában. 
 
Kisgergely András véleménye szerint a rendelkezésre álló időben jól összefoglalták 
azokat a szabályokat, melyek az ózdi polgárok együttélését tudják szabályozni. Meglátják, 
hogyan fog ez a gyakorlatban működni, hogyan lehet majd ellenőrizni és a szankciókat 
alkalmazni. A rendelet a szankciók széles körét tartalmazza, a figyelmeztetéstől a 
pénzbírság kiszabásáig. Úgy gondolja, a pénzbírság kiszabásával csak a végső esetben 
fognak élni, hisz nem a pénzszerzés a rendelet lényege, hanem az, hogy sikerüljön a város 
életét normalizálni.  
 
Fazekas Zoltán kiemeli, a rendelet az elvárt szabályoktól való eltérést foglalja össze, 
illetve ezeknek a szankcionálását tartalmazza. Kéri, szavazzanak a rendelet elfogadásáról. 

 
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotja az alábbi rendeletet:  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2012.(X. 19.) önkormányzati rendelete 

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról  
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés e) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet 2. 
melléklete I.2.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, 
Igazgatási és Rendészeti Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 
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1. § 
 

A rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás az a magatartás, 
amely nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, de a közösségi együttélés 
szabályaival nem egyeztethető össze és a rendelet tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartásnak minősíti.  
 

II.  Fejezet 
Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások 

 
1. Közterület használatával kapcsolatos magatartások 

 
2. §  

 
A közterület használatával összefüggésben tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást 
követ el: 

 
a) aki hatósági jelzés nélküli gépjárművet engedély nélkül közterületen tárol, 
b) aki közterületen használaton kívüli, vagy közlekedésre alkalmatlan gépjárművet 

tárol, 
c) aki utasfelvételre való felkészülés érdekében világító szabad jelzővel, taxi 

gépkocsijával nem a kijelölt taxiállomásokon várakozik, 
d) a közterület használója, amennyiben a közterület használati engedélyt - díjfizetési 

kötelezettség esetén - a befizetést igazoló szelvényt az ellenőrző szervnek 
bemutatni nem tudja, 

e) a közterület igénybevevője, amennyiben a kezelői hozzájárulást az ellenőrző 
szervnek felhívásra bemutatni nem tudja,  

f) aki gondozott zöldfelületen, parkban, díszburkolaton gépjárművel közlekedik vagy 
parkol, 

g) az épület, építmény, műtárgy használója vagy tulajdonosa, amennyiben jogszabály 
eltérő rendelkezésének hiányában az épületek közterületi homlokzatát, a 
közterületeken lévő építményeket és műtárgyakat nem tartja tisztán, illetve a 
jogellenesen elhelyezett falragaszokat, falfestéseket nem távolítja el,  

h) aki hirdetést, reklám céljára szolgáló falragaszt nem a Város- és Sportlétesítmény-
üzemeltető Intézmény által kezelt hirdetőberendezésen, hirdetőtáblán vagy egyéb 
engedéllyel rendelkező hirdetőberendezésen, az engedélyessel kötött megállapodás 
alapján helyez el, vagy 

i) aki a közkifolyók vizét nem háztartási célú vízszükséglet kielégítése céljára, a 
szolgáltató és a polgármester hozzájárulása nélkül használja. 
 

2. Közcélú zöldfelületekkel kapcsolatos magatartások 
 

3. § 
 

A közcélú zöldfelületekkel összefüggően tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást 
követ el az, aki: 

 
a) a zöldfelület gondozása során összegyűjtött növényi részeket zöldterületen égeti el, 
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b) az élőfákat hirdetés céljára használja, vagy 
c) a zöldterület kezelője által kialakított tűzrakó helyen kívül tüzet rak. 

 
3. Állattartással kapcsolatos magatartások 

 
4. § 

 
Az állattartás szabályozásával összefüggően tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást 
követ el az, aki: 
 

a) állatot felügyelet nélkül legeltet, 
b) az állatot a legelőre és onnan visszahajtáskor az utcán és egyéb közterületen 

hagyja, legelteti, 
c) eb és macska embert történő harapását a hatóságoknak nem jelenti és az oltási 

bizonyítványt nem mutatja be, 
d) ebet (vakvezető-, vagy mozgáskorlátozottat segítő kutya kivételével) oktatási-, 

egészségügyi-, szociális-, vagy kulturális intézmény területére, ügyfélforgalmat 
lebonyolító közintézmény épületébe, strand területére (kivéve a kemping területe), 
diák- és munkásszállásokra, temetők területére bevisz vagy beenged, 

e) több lakásos lakótömbben lakásonként egynél több ebet tart,  
f) családi házas ingatlanon, külterületi kertben telkenként kettőnél több ebet tart, 

kivéve az engedéllyel létesített ebtenyészetet, 
g) az ebek szaporulatát -az e) és f) pontban meghatározott eb számon felül- nyolc 

hetes kor után megtartja, vagy 
h) játszótérre állatot bevisz vagy beenged. 

 
4. Temetőkkel és temetkezési tevékenységgel kapcsolatos magatartások 

 
5. § 

 
A temetőkkel és a temetkezési tevékenységgel összefüggően tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartást követ el az, aki az üzemeltető hozzájárulása nélkül: 
 

a) temetőkben temet, urnát helyez el, 
b) sírokra, parcellák belsejére fát ültet, 
c) sírt, sírboltot kerítéssel körülhatárol, vagy 
d) temetőkben padot, ülőalkalmasságot a parcellákban létesít. 

 
5. A levegő minőségének védelmével kapcsolatos magatartások 

 
6. § 

 
A levegő minőségének védelmével összefüggően tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartást követ el az, aki: 
 

a) a kerti hulladék égetését nem  március és április hónapban 10-17 óra között, vagy 
nem október és november hónapban 11-16 óra között végzi, 

b) vasárnap és a munka törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napokon 
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kerti hulladékot éget, 
c) a kerti hulladék égetése során veszélyezteti a személyi biztonságot és az emberi 

egészséget, vagyoni és környezeti kárt okoz, veszélyezteti a közúti közlekedést, 
d) a kerti hulladék égetése során nem gondoskodik a tűz őrzéséről, terjedésének 

megakadályozásáról, 
e) a kerti hulladék égetésének befejeztével nem gondoskodik a tűz oltásáról, a 

parázslás megszüntetéséről, vagy 
f) a kerti hulladék égetése során más települési és ipari hulladékot éget, vagy tűz 

élesztésére kőolajszármazékot vagy egyéb vegyszert használ. 
 

6. Közterületnév és házszámtáblák elhelyezésével kapcsolatos magatartások  
 

7. § 
 

A közterületnév és házszámtáblák elhelyezésével összefüggően tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartást követ el az, aki: 
 

a) közterületnév tábla elhelyezését akadályozza, 
b) az elhelyezett közterületnév táblát vagy házszámtáblát megrongálja, beszennyezi, 

szövegét megváltoztatja, olvashatatlanná teszi, engedély nélkül eltávolítja, 
c) a házszámtábla elhelyezési, karbantartási és pótlási kötelezettségének nem tesz 

eleget. 
 

7. Köztisztasággal és települési szilárd hulladékkal kapcsolatos magatartások  
 

8. § 
 
A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggően tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartást követ el az, aki: 
 

a) az ingatlan tulajdonosa, kezelője, haszonélvezője, vagy bármilyen más jogcímen 
használója annak takarításáról nem gondoskodik, 

b) a létesítmény üzemeltetője, és annak kirakatai, kirakatszekrényei, ablakai, cég-és 
reklámtáblái tisztántartásáról nem gondoskodik, 

c) a használatában, vagy tulajdonában lévő ingatlanával határos közút, lakóút 
szegélyéig terjedően, ennek hiányában 10 méter szélességbe eső területsávba eső 
járda, zöldfelület, terasz, árok és annak műtárgyai, csapadékvíz elvezető, dísz és 
egyéb burkolatok tisztántartásáról nem gondoskodik, vagy a tisztántartási sávban 
összegyűlt  hulladékkal az úttestet, zöldfelületet beszennyezi, 

d) a tulajdonában, vagy a használatában, lévő garázsnál a garázstelepek kétoldali 
beépítettsége esetén az út középvonaláig, egyoldalú beépítettség esetén az út teljes 
felületének tisztántartásáról nem gondoskodik,  

e) a tulajdonában, vagy a használatában lévő ipari, kereskedelmi, szórakoztató-és 
vendéglátóipari egységek és más elárusítóhelyek, továbbá más szolgáltatási 
tevékenység következtében elszennyeződött területek tisztántartásáról nem 
gondoskodik, 

f) az engedély alapján rakodás, parkolás céljára közterületet kizárólagosan használja, 
az elfoglalt, valamint a tevékenység végzés által elszennyezett területrész 
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tisztántartásáról nem gondoskodik, 
g) a tüzelőanyag lerakása során keletkezett közterület szennyeződés megszüntetéséről 

nem gondoskodik, 
h) a tulajdonában, vagy a használatában lévő ingatlan tisztántartási sávjába eső 

burkolt felületekről a hó eltakarításáról és a síkosság elleni védekezésről nem 
gondoskodik, 

i) a járdáról, útról a havat úgy takarítja el és tárolja, hogy a víz elvezetésére szolgáló 
folyóka vagy csapadékvíz elnyelő rács szabadon maradását nem biztosítja, 

j) hórakást úgy helyez el, hogy az gátolja a tömegközlekedési járművek 
megállóhelyeinél a járművekre való fel- és leszállást, vagy 

k) útkereszteződésben, úttorkolatban, kijelölt gyalogátkelőhelyen, közüzemi és 
közhasználatú létesítményeken vagy azok körül hórakást helyez el, 

l) a tulajdonában vagy a használatában lévő ingatlanról közterületre kihajló és a 
közlekedést akadályozó növények gallyazását nem végzi el, 

m) a hulladékgyűjtő edényzetet úttesten, járdán úgy tárol, hogy az akadályozza a 
közlekedést, 

n) a hulladékgyűjtő edényzetének tároló helyét és annak 2 méteres környezetét nem 
tartja tisztán. 

 
8. Többlakásos lakóépületek közösségi együttélési szabályainak megsértésével 

kapcsolatos magatartások  
 

9. § 
 

Többlakásos lakóépületek közösségi együttélési szabályainak megsértésével összefüggően 
tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki: 
 

a) a tulajdonában, vagy a használatában lévő lakásban, a közös használatú 
helyiségben és területeken tevékenységével másokat zavaró módon zajt, bűzt, 
füstöt, port, vagy egyéb  zavaró hatást okoz, 

b) a tulajdonában vagy a használatában lévő nem lakás célú helyiségben a 
tevékenysége során keletkező hulladékot, göngyöleget nem a saját 
gyűjtőedényében helyezi el, annak elszállításáról nem gondoskodik, 

c) nem háztartási hulladékot, elhasznált bútorokat, nagyobb tárgyakat az épület közös 
használatú helyiségeiben, területein tárol, azok elszállításáról nem gondoskodik, 

d) a lakásában keletkezett hulladékot nem az e célra biztosított hulladéktárolóba üríti, 
hulladékledobóba olyan hulladékot helyez el, amely annak elzáródását okozza, 

e) a közös használatú területeken és helyiségekben, lakása erkélyén, teraszán állata 
által okozott szennyeződés eltávolításáról haladéktalanul nem gondoskodik, 

f) többlakásos épület erkélyén, pincéjében, közös használatú helyiségeiben, közös 
használatú területén valamennyi lakó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül ebet 
tart, vagy 

g) a lépcsőházban ebet póráz nélkül vezet, 
h) hibaelhárítási vagy életveszély-elhárítási munka kivételével munkanapokon nem 

7.00-20.00 óra, szombaton nem 7.00-14.00 óra között vagy vasárnap és ünnepnap  
végzi a zajjal járó építési, szerelési munkát, 

i) a háztartási takarítási munkákat úgy végzi, hogy az másokat zavar, lakáson kívül 
szőnyeget, matracot vagy más hasonló funkcióval rendelkező tárgyat 
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munkanapokon 7.00-20.00 órán túl, munkaszüneti napokon 9.00-14.00 órán túl 
porol, tisztít, a tisztítást nem a kijelölt helyen végzi, befejezése után a keletkező 
szennyeződést, hulladékot nem távolítja el. 

 
9. Ingatlan tisztántartásával kapcsolatos magatartások  

 
10. § 

 
Az az ingatlan tulajdonos, vagy  használó, aki belterületi ingatlanának tisztántartásáról 
nem gondoskodik, az ingatlanán hulladékot raktároz, amellyel a rovarok, rágcsálók 
elszaporodását elősegíti, tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el.  

 
 

 
10. Ózd város jelképeinek megsértésével kapcsolatos magatartások 

 
11. § 

 
Aki Ózd város címerét vagy zászlóját engedély nélkül, az engedélytől eltérően vagy 
közösséget sértő módon használja, tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el.  

 
III. Fejezet 

Eljárási szabályok 
 

11. Eljáró hatóság 
 

12. § 
 

(1) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatti közigazgatási eljárást 
hivatalból, a közterület-felügyelő, vagy bármely személy vagy szervezet jelzése 
alapján kell lefolytatni. 

(2) A rendelet alapján tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése miatt 
induló eljárás lefolytatása tekintetében Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a hatáskör gyakorlását Ózd Város Önkormányzatának Jegyzőjére ruházza 
át. 

(3) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény szabályait kell alkalmazni. 

(4) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási 
hatósági eljárás 

 
a) valamely cselekményben megnyilvánuló tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől számított 60 napon belül; 

 
b) mulasztásban megnyilvánuló tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás esetén 
a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától számított 60 napon belül; 

 
c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 60 napon belül 
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indítható meg.  
 

(5) A (4) bekezdésben megállapított határidőn túl a tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartás elkövetése miatt eljárás nem indítható. 
 
 

12. A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt alkalmazható 
jogkövetkezmények 

 
13. § 

 
(1) A rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás 

elkövetőjével szemben százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható 
ki, amely ismételhető. 
 

(2) Közigazgatási bírság kiszabása helyett figyelmeztetés alkalmazható, amennyiben a 
magatartás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, és a tiltott, 
kirívóan közösségellenes magatartás elkövetője személyi körülményeire is 
figyelemmel ettől az intézkedéstől kellő visszatartó erő várható. 

 
(3) A rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt a 

közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 
 

(4) A rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás 
elkövetése miatt jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elkobzás 
alkalmazható. Az elkobzott dolog az önkormányzat tulajdonába kerül. 
 
 

IV. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
14. §  
 

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

 
Dr. Almási Csaba         Fürjes Pál  

                     jegyző                    polgármester 
 

-.-.- 
 

2.) napirend 
Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyásáról 

Fürjes Pál elmondja, a határozati javaslat szerint az Ózdi Olvasóért Alapítványnak az 
ÓMI Zenés Színház támogatására polgármesteri általános tartalékból és az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság tartalék keretéből összesen 300.000 Ft-ot biztosítanak.  
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Fazekas Zoltán  kéri, szavazzanak a határozati javaslattal kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza:  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
149/2012. (X. 18.) határozata 

alapítvány támogatásának jóváhagyásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület jóváhagyja az Ózdi Olvasóért Alapítvány alábbiak szerinti 
támogatását: 
 

- polgármesteri általános tartalékból                          200.000 Ft 
- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

tartalék  keretéből                                                        100.000 Ft 
  összesen:                                                                          300.000 Ft 
 
Felelős: Pénzügyi Osztály 
Határidő: Támogatási szerződés megkötését követően 

-.-.- 
 

3.) napirend 
Javaslat Ózd Város Településrendezési Tervének részleges felülvizsgálatára 

 
Vitális István ismerteti, a határozati javaslat az utóbbi időben beérkezett igények 
felsorolását tartalmazza, melyek felülvizsgálatra kerülnek. Végleges elfogadásukról a 
Képviselő-testület fog majd dönteni. A határozati javaslat mellékletét javasolják 
kiegészíteni egy új 16. ponttal, a József Attila út térségében övezeti besorolás 
felülvizsgálatával. A Pénzügyi és  Gazdasági Bizottság a kiegészítéssel együtt 
elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az elhangzott kiegészítéssel együtt a határozati 
javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
150/2012. (X. 18.) határozata 

Ózd Város Településrendezési Tervének részleges felülvizsgálatáról 
 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
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1. A Képviselő-testület kinyilatkozza azon szándékát, hogy a határozat 1. mellékletét 

képező módosítási igények kezelése, valamint a jogszabályi változások átvezetése 
érdekében Ózd Város Településrendezési Tervét részlegesen felül kívánja vizsgálni. 
 
Felelős:  Polgármester 
 PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
Határidő:  értelemszerűen 
 

2. A felülvizsgálathoz szükséges tervezési munkálatokat és véleményezési eljárást 
meg kell kezdeni. Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges tervezési munkák 
megrendelésére, okiratok aláírására, melyhez a fedezetet a 2012. évi 
költségvetésben e célra rendelkezésre álló keretből biztosítja.  

 
Felelős:  Polgármester 
 PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
Határidő:  értelemszerűen 
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1. melléklet a 150/2012. (X. 18.) határozathoz 
 
 

A Településrendezési Terv felülvizsgálata során érintett területek 
 
 
1. Ipari Park – MaNDA (Magyar Nemzeti Digitális Archivum és Filmintézet) Projekt 

megvalósításához szükséges módosítások 
2. Johnson Electric Üzem térségében övezeti módosítás 
3. Sajóvárkony-Tábla Ipari Park övezeti besorolás felülvizsgálata 
4. Nemzetőr úti Óvoda övezeti határ módosítás 
5. Szentsimoni külterület övezeti módosítás (Templomnál) 
6. Bulcsú Úti Öregek Otthona övezeti módosítás 
7. Csépányi út 1. sz. lakóövezet besorolásának felülvizsgálata  
8. Csépányi járműjavító (volt Profil Kft.) övezeti besorolás felülvizsgálata 
9. Farkaslyuki gázfogadó melletti terület övezeti besorolás felülvizsgálata  
10. Csillagvizsgáló melletti víztároló területének bővítése (ivóvíz-rekonstrukciós 

program) 
11. Uszoda területe – övezeti besorolás felülvizsgálata  
12. Komposztáló telep kijelölése 
13. Állatmenhely céljára bérbeadott terület (0165/2 hrsz-ból 1400 m2) övezeti 

besorolás felülvizsgálata 
14. Városi fűtőmű környezetében biomassza erőműhöz terület kijelölése  
15. Március 15. út – Strand út térségében övezeti besorolás felülvizsgálata 
16. József Attila út térségében övezeti besorolás felülvizsgálata 
 

-.-.- 
 
 

4.) napirend 
 
Javaslat a kötvénykibocsátásból származó hitel kamatfelárának módosítására 
 

Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra 
javasolja az előterjesztést. 
 
Kisgergely András kérdése, az előterjesztésben a hitel kamatfelárának 0,55 %-os 
emeléséről van szó, ez összegszerűen a futamidő végéig milyen összeget jelent? 
 
Fürjes Pál elmondja, a kötvény kibocsátás svájci frank alappal történt, ami az akkori 152  
Ft-os árfolyamhoz képest ma 233 Ft. A hozzárendelt kamatfelár, amit az alapkamatra a 
folyósító pénzintézet rátesz 0,68 % volt. Másfél évvel ezelőtt egy tárgyalás során 
megállapodás keretében 1 %-kal megemelték ezt az értéket, jelenleg 1,68 % a 
kamatmarzs. Több fordulós tárgyaláson 0,55 %-ban állapodtak meg, ez 25-27 MFt-ot fog 
jelenteni az önkormányzat számára.  
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Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az előterjesztésről. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
151/2012.(X.18.) határozata 

a kötvénykibocsátásból származó hitel kamatfelárának módosításáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

1.) A Képviselő-testület a kötvény kibocsátásából származó hitel 
kamatfelárának 2012. november 1-től 0,55 %-kal történő emelését elfogadja 
az alábbi feltételekkel: 

 
a.) Az OTP Bank Nyrt. a működés finanszírozásához szükséges likviditási 

hitelt igény szerint és megfelelő időben biztosítja. 
 

b.) A likviditási hitel mellett az OTP Bank Nyrt. az önkormányzatokra 
vonatkozó  jogszabályok, valamint a pénzintézet belső előírásainak 
betartásával mindent megtesz annak érdekében, hogy az önkormányzat 
kiemelt fejlesztéseihez szükséges hitel biztosításra kerüljön. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

kötvénykibocsátással kapcsolatos szerződés módosítást aláírja és az azzal 
kapcsolatos kiadásokra vonatkozóan a szükséges kötelezettségeket vállalja. 

 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  kötvénykibocsátással összefüggő szerződésmódosítás tekintetében   

2012. november 1. 
 

-.-.- 
 

5.) napirend 
Javaslat „Ózd Város Önkormányzata szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító 
telepének korszerűsítése” című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázat 

megvalósításához szükséges önerő hitelek igénybevételére 

 
Fürjes Pál elmondja, a Képviselő-testület korábbi döntésével a pályázat önerejének 
finanszírozása érdekében új közbeszerzési eljárás kezdeményezéséről határozott. A 
pályázat megvalósításához 686 M Ft önerőt kell biztosítani. Ebből 175 M Ft-ot az 
önkormányzat EU önerő alapból nyert, amely folyamatosan hívható le. A Képviselő-
testület tavaly elfogadott egy korlátozó feltételt, miszerint fedezetlen kötelezettségvállalás 
nem történhet, csak akkor köthet a polgármester pénzügyi szerződést, ha a fedezet teljes 
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mértékig rendelkezésre áll. Az önkormányzat folyószámla vezetője  az OTP, az önerőre 
vonatkozó keretet hitelszerződéssel biztosítani tudja,az előterjesztésben foglaltak szerint. 
Az MFB közvetlenül nem köt ilyen szerződést, ezért célszerű a saját számlavezetővel 
kötni megállapodást, aki az MFB ilyen célra szolgáló fedezetét fogja használni. Két részre 
oszlik a bank ajánlata, a 686 M Ft önerő összegének vonatkozásában: a 175 M Ft-os EU 
önerő alap fedezetére, illetve a kettő különbözetének az 511 M Ft hitelkeretnek a 
fedezetére. Hangsúlyozza, keret összegről van szó, amely a beruházás pénzügyi 
folyamatában fedezetet biztosít, nem törvényszerű az egész összeg igénybevétele. 
Rendelkezésre tartási jutalék 1,5 %,  illetve 0,5 %. Fontos lépés ez  ahhoz, hogy a város 
legnagyobb beruházása elinduljon és a kivitelezési szerződésekre a közbeszerzések 
megjelenhessenek. 
 
Vitális István kiemeli, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a hitel feltételekkel egyetértett, 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  Látszik, hogy  az OTP mindent megtesz annak 
érdekében, hogy a város kiemelt fejlesztéséhez hitelt biztosítson. 
 
Fazekas Zoltán fontosnak tartja, hogy hitelhez jusson az önkormányzat, a jelenlegi 
eredmény köszönhető azoknak a tárgyalásoknak, amit az utóbbi időben folytattak a cél 
érdekében. Kéri, szavazzanak az előterjesztésről. 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
152/2012.(X.18.) határozata 

„Ózd Város Önkormányzata szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telepének 
korszerűsítése című ” KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060” számú pályázat 

megvalósításához szükséges önerő hitelek” igénybevételéről 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta: 
1.)  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önerő finanszírozására 

szolgáló MFB Zrt. refinanszírozású 510.799.824 Ft összegű hitelkeret alábbi 
kondíciók szerinti igénybevételével egyetért: 

a.) Rendelkezésre tartási idő: 2012. december 1-től 2014. december 4-ig, 
b.)Türelmi idő: 24 hónap 
c.) Első törlesztő részlet esedékessége: 2014. december 5.  
d.)91 törlesztő részlet 5.550 Eft/negyedév, 92. törlesztő részlet 5.749,8 Eft 
e.) Hitel végső határideje: 2037. szeptember 5.  
f.)  Kamat mértéke a türelmi idő alatt: RKO3 (jelenleg 1,0 %) + 2,5 % 
g.)Türelmi időn túli kamat mértéke: 3 Havi EURIBOR + RKO1 (jelenleg 2,0%) + 2,5 

% 
h.) Szerződésmódosítási díj 0 % 
i.) Rendelkezésre tartási jutalék: 0,4 % 
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j.)  Keretbiztosítéki jelzálog: 123/2012. (VII.19.) határozatban jóváhagyott 
ingatlanokra 

k.)További biztosítékok:  
- LTP megtakarítások engedményezése 
- Nem LTP kötők lakossági érdekeltségi hozzájárulásának 

engedményezése. 
 
2.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önerő EU önerő alapból elnyert 

175.299.824 ft támogatás megelőlegezésére szolgáló hitel alábbi kondíciók szerinti 
igénybevételével egyetért:  
 

a.) Rendelkezésre tartási idő: 2013.01.01-2013.10.31. 
b.) A hitel végső lejárata: 2013. december 31. 
c.) Kamat mértéke: 1 Havi BUBOR + 4,0 % 
d.) Hitelkezelési díj: 0,5 % 
e.) Rendelkezésre tartási jutalék: 1,5 % 
f.) Szerződéskötési díj: 0,5 % 
g.) Szerződésmódosítási díj: 12.000 Ft 

 
3.)  A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének 

időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését – a felhalmozási 
és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja. 

4.)  A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből származó kötelezettségvállalása megfelel a gazdasági stabilitásról szóló 
2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdés előírásának. 

5.) A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a hitelszerződések 
hatálybalépésének feltételeivel kapcsolatos kimutatások elkészítését az Ózd Városi 
Csatornamű Víziközmű Társulattal készíttesse el és a hitelfelvételhez szükséges 
küldöttgyűlési határozatokat hozassa meg.  

 
6.)   A Képviselő-testület a fentiek alapján felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

hitelszerződéseket és az ehhez kapcsolódó egyéb szerződéseket és dokumentumokat 
aláírja és az ezzel kapcsolatos kiadásokra vonatkozó kötelezettségeket vállalja. 

 
        Felelős: Polgármester 
        Határidő: értelemszerűen 

-.-.- 
 

6.) napirend 
Javaslat a működési hiány finanszírozását biztosító hitelkeret-szerződések lejárati 

határidejének módosítására 

Fürjes Pál elmondja, az önkormányzatok adósságállománya 1200 Milliárd Ft, ezért a 
kormány ahhoz, hogy az önkormányzatok a folyamatos működést fenn tudják tartani, 
segítséget akar nyújtani részükre. Az ilyen fajta segítségnyújtásban mind azok vehetnek 
részt, akik decemberben rendelkeznek folyószámla hitel állománnyal. Célszerű tehát 
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meghosszabbítani a hitel lejárati dátumát. A határozati javaslatban szereplő 2,4 M Ft 
összeg, amely az esetlegesen felmerülő kiadásokra biztosítanak, keretösszeg, nem biztos 
hogy teljes mértékben felhasználásra kerül.  
 
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja az 
előterjesztést. 
 
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozza:  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
153/2012.(X.18.) határozata 

a működési hiány finanszírozását biztosító hitelkeret-szerződések  
lejárati határidejének módosításáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta: 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a működési hiány finanszírozását biztosító hitelkeret-szerződés lejárati 
határidejének 2012. december 21-ig történő meghosszabbítása érdekében 
kezdeményezzen tárgyalást az OTP Nyrt.-vel és a létrejött megállapodás alapján a 
hitelkeret-szerződés módosítását írja alá.  
A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a folyószámla 
hitelkeret - szerződés módosításával kapcsolatos esetlegesen felmerülő legfeljebb 
2.400 E Ft kiadást teljesítse, a Polgármester rendelkezésére álló általános tartalékból.  
 
Felelős:Polgármester 
Határidő: szerződés módosítás aláírására 2012. november 27. 
 

-.-.- 
 

A 7.  napirend tárgyalására zárt ülésen kerül sor, melynek anyagát külön jegyzőkönyv 
tartalmazza.  
 
Fazekas Zoltán alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál 
polgármesternek. 
 

 
8.) napirend 

Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2012-2013. évi téli 
felkészülési programjára 

 
Tóth Pál, mint a VSI vezetője elmondja, pozitív a technikai felszereltségükben történő 
változás. A START munka program keretén belül 6,5 MFt-os forrásból sikerült egy jó 
állapotban lévő teherautót beszerezni, illetve a költségvetés biztosított forrást egy új szóró 



 19 

felépítmény és hóeke beszerzésére. Ez az összességében 12 M Ft-os beszerzés komoly 
segítséget jelent számukra, stabilabbá teszi a gazdálkodást. A Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság ülésén Tartó Lajos képviselő részéről érkezett néhány észrevétel, mely egy része 
általános jellegű, amit a munkáknál figyelembe vesznek, illetve néhány helyszín 
specifikus észrevétel is történt,  amit természetesen hasznosítani fognak. 
Fürjes Pál kiemeli, ez a program is egy pénzügyi keretet tartalmaz. A 2011-2012. évi 
tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a keret csak egy töredéke került felhasználásra. Reméli 
az idei télen is sikerül az, hogy a keretösszeget nem kell teljes egészében felhasználni. 
 
Vitális István: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságon Tartó Lajos képviselő az alábbi 
módosításokat javasolta: A szórógéppel nem járható utak közé a Susa út 99-nél található  
mellékutca kerüljön felsorolásra. A régi műanyag tárolók felsorolását a Szent Anna 
Otthonhoz vezető úttal javasolja kiegészíteni. Szóróanyag depóniára van még szükség a 
Szennai úton, a Németh László úti lépcső, a Nefelejcs utca Vadász utcai elágazásnál, a 
Bercsényi úti nyomásfokozó háznál, továbbá az Egresi, a Szegfű és a Rózsavölgyi 
utcánál. A bizottság az elhangzott módosításokkal együtt elfogadásra javasolja az 
előterjesztést.  
 
Fürjes Pál kéri, a kiegészítésekkel együtt szavazzanak az előterjesztésről. 
 
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza:  
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
155/2012. (X. 18.) határozata 

a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2012-2013. évi téli 
 felkészülési programjáról 

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

1. A Képviselő-testület a határozat 1. mellékletét képező, Város- és Sportlétesítmény-
üzemeltető Intézmény 2012-2013. évi téli felkészülési programját jóváhagyja. 
Felelős: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetője 
Határidő: értelemszerűen 

 
2. A Képviselő-testület szükségesnek tartja felhívás közzétételét, melyben a lakosság 

és egyéb kötelezettek figyelmét fel kell hívni a hóeltakarításra vonatkozó 
feladataikra. 
Felelős:  Közterület-felügyelet vezetője 
Határidő: 2012. december 10. 

 
3. Szükségesnek tartja továbbá a Képviselő-testület a 31/2011. (XII.23.) 

önkormányzati rendelet szerinti, az ingatlantulajdonosokat és használókat terhelő 
védekezési kötelezettség korábbiaknál határozottabb és következetesebb 
számonkérését. 
Felelős:  Közterület-felügyelet vezetője 
Határidő: értelemszerűen 



 20 

 



 20 

1. melléklet a 155/2012. (X. 18.) határozathoz 
 
 

A VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY 2012-2013. 
ÉVI TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA 

 
 
 
A program Ózd Város Önkormányzatának 31/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete, 
továbbá az 5/2004. (I.28.) GKM rendelet alapján a gyakorlati tapasztalatok figyelembe 
vételével készült, az Önkormányzat tulajdonában és a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető 
Intézmény kezelésében álló utak, közterületek téli akadálymentesítésének végrehajtására. 
 
A felkészülési terv nem terjed ki az Ózd város közigazgatási területén áthaladó, állami 
tulajdonban lévő főutakra, az ún. „átkelési szakaszok”-ra (1. és 1.A. mellékletek), azok  téli 
tisztítását és csúszásmentesítését a kezelő Magyar Közút Nonprofit Zrt. végzi. A téli 
üzemeltetési operatív feladatok meghatározása Ózd Város Önkormányzatának 31/2011. 
(XII.23.) önkormányzati rendelete figyelembe vételével történik, különös tekintettel a 7-9. §-
ban, valamint a rendelet 1. mellékletében meghatározottakra (2. és 3. melléklet).  
 
A program készítésének célja a téli időszakban a közutak akadálymentes 
gépjárműforgalmának biztosítása, a gyalogos közlekedési útvonalakon a balesetmentes 
közlekedés elősegítése. Ennek érdekében az alábbi feladatokat kell elvégezni:  
 
 

1. Gépek, járművek felkészítése: 
 

A téli munkákban az alábbi gépek vesznek részt :  
- 3 db gépjármű hóekével és szórófelépítménnyel (2 db IVECO, IFA és Multicar), 
- 1 db MTZ 555/E billenős pótkocsival, 
- 1 db ZETOR 6045 tolólappal, sószóróval, 
- 1 db Hunday fix platós gépjármű, 
- 1 db KIA fix platós gépjármű, 
- 1 db MAZDA műhelykocsi, 
- 1 db RÁBA 19 tolólapos gép, 
- 1 db MTZ EO 2621/B típusú rakodó és tolólapos gép, 
- 1 db FAY 555 rakodó és tolólapos gép, 
- 1 db CATERPILLAR homlokrakodó. 
 
A biztonságos működés érdekében a fenti gépeken 

- a szükséges karbantartásokat, műszaki vizsgáztatásokat el kell végezni, 
- ellenőrizni kell az akkumulátorok és gumiköpenyek állapotát, gondoskodni kell az 

esetleges cserékről,   
- a járművek hűtőberendezését fagyálló folyadékkal fel kell tölteni, a  

levegőrendszereket fagymentesíteni kell,  
- fel kell szerelni a hóekéket, szóró szerkezeteket, működőképességüket ellenőrizni kell, 
- gondoskodni kell az ésszerű mennyiségű tartalék-alkatrészről.  

 
A felkészítés befejezése után a gépjárművek szemléjét meg kell tartani. A szemlére a 
Polgármestert, a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 
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vezetőjét, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság vezetőjét, valamint a sajtó képviselőjét meg kell 
hívni. 
Felelős: felkészítésért :   Hancsovszki Lajos szerviz részleg vezető 
   szemle megszervezéséért: Dubovinszky László műszaki vezető 
Határidő: felkészítésre:     2012. november 15. 

    a szemle megtartására:  2012.november 15.  
 

2. Szóróanyag és egyéb eszközök biztosítása 
 
2/1. Szóróanyagok: 
A csúszásmentesítéshez használt anyagok meghatározása a 346/2008.(XII.30.) Korm. rendelet 
5.§ (2) bekezdése figyelembe vételével történt, mely szerint „Belterületi közterületen - a 
közúti forgalom számára igénybe vett terület (úttest) kivételével - a síkosság-mentesítésre 
olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő fás 
szárú növény egészségét nem veszélyezteti”. 
 
Ezért az utak szórására ipari só és osztályozott kavics keveréket, a járdák szórására 
osztályozott kavicsot, a díszburkolatokhoz pedig kímélő síkosságmentesítő oldatot és 
osztályozott kavicsot kell biztosítani az alábbi mennyiségben :  
 
- ipari só :      300 tonna (induló készlet: 45 t), 
- osztályozott kavics :   900 tonna (szemnagysága: 1-5, illetve 2-4 mm) 

(induló készlet 35 t), 
- jégmentesítő oldat:   1000 kg . 
Keverési arány :   1 rész só, 3 rész osztályozott kavics. 
 
2/2. Egyéb eszköz-szükséglet :  
- nyelezett lapát:   50 db 
- hólapát:   150 db 
- jégvágó: 50 db 
- vesszőseprő:   150 db 
 
Felelős : szóróanyagok beszerzésért:  Dubovinszky László műszaki vezető 
 eszközök beszerzéséért:  Gecse Józsefné gazdasági vezető 
Határidő :  induló készlet beszerzésére: 2012. november 15.  
 további mennyiségre vonatkozóan:  szükség szerint 
 
2/3. Utcai szóróanyagtároló edények és depóniák 
A 4. számú melléklet szerinti helyszínekre ki kell helyezni a szóróanyag tároló edényeket, 
szóróanyaggal fel kell tölteni azokat, majd a felhasználástól függően után kell tölteni, a 
szóróanyag depóniákat ki kell alakítani, illetve folyamatosan pótolni kell. 
 
Felelős :  Koncz József részlegvezető 
Határidő :  2012.november 15., illetve folyamatos 
 
3. Közreműködő dolgozók  munkarendje, feladatai: 
 
3/1. Munkarend 
A hóeltakarításban résztvevő irányító munkakört betöltő és fizikai állományú dolgozók 
munkaideje 6.00 órakor kezdődik, a 12.01-től kezdődő időszakban a munkaidőn túli (délután, 
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éjjel, illetve munkaszüneti napokon) tartós hóesés bekövetkezése esetén a munkát reggel 5 
órakor meg kell kezdeni. 
Készenlét: 2012. november 19. 14 órától december 1-jén  6.00 óráig : 

- 1 fő diszpécser és 1 fő gépkocsivezető otthoni készenléti szolgálatot teljesít 
munkaidőn túl, 

- 1 db szóró kocsit szóróanyaggal feltöltve a telephelyen készenlétbe kell helyezni a 
szükség szerinti csúszásmentesítés elvégzésére. 

 
Ügyelet: 2012. december 1. 6 órától  2012. február 28-ig :   

- 4 fő diszpécser 24 órás, 12 fő gépkocsivezető és 4 fő gépkezelő 12/24 órás folytonos 
munkarendű állandó telephelyi ügyeleti szolgálatot teljesít. 

- Otthoni készenléti szolgálat 1 fő autószerelő részére délutáni és éjszakás műszakra, 
illetve munkaszüneti napokra munkaidőn túl. 

 
Ebben az időszakban minden hónap 26. napjáig el kell készíteni a következő hónap telephelyi 
ügyeletet és otthoni készenlétet teljesítő dolgozók beosztását, vezénylését. 
Az ügyeleti díjak elszámolása a Munka Törvénykönyve szerint történik. 
 
Felelős :  Koncz József részlegvezető 
Határidő : értelemszerűen 
 
3/2. A végrehajtás feladatai 
 
A téli csúszás és hómentesítés gyalogos közlekedést biztosító, 7. melléklet szerinti operatív 
feladatainak irányítását, koordinálását a városüzemeltetési részleg vezetője végzi. A túlmunka 
elrendelését az intézményvezető engedélyezi a részlegvezető kezdeményezésére a műszaki 
vezetővel való konzultáció alapján. A munkák helyzetéről napi rendszerességgel beszámol a 
műszaki vezetőnek, aki szükség szerint tájékoztatja az intézményvezetőt. Rendkívüli helyzet 
kialakulását haladéktalanul jelzi, illetve a szükséges tennivalókat egyezteti az 
intézményvezetővel. 
 
Téli  üzemeltetésben résztvevők felkészítése 
A téli üzemeltetésre való felkészülés során, a munkák megkezdése előtt a munkavédelmi 
oktatásban való részvétel minden, a téli üzemeltetésben résztvevő személy számára kötelező, 
melyet aláírásukkal ismernek el. A különös veszélyhelyzetek miatt kiemelt figyelmet kell 
fordítani a gépkocsivezetők, gépkezelők oktatására. Az oktatás tematikáját 5. melléklet 
tartalmazza. 
 
Felelős:  Sztraka Gyula  
Határidő: 2012. november  15. 
 
Diszpécser feladata:  
Az otthoni készenlétbe, illetve telephelyi ügyeletbe beosztott diszpécser  

- köteles folyamatosan figyelni az időjárás változását, 
- megszervezni a gépi csúszás és hómentesítési munkákat (6. melléklet), 
- napi három alkalommal naplózza az eseményeket, 
- folyamatosan, illetve szükség szerint tájékoztatja a részlegvezetőt, műszaki vezetőt, 
- kezeli az ügyeleti mobiltelefont és naplózza a beérkező bejelentéseket, intézkedik a 

megfogalmazott igények fontossági sorrendben történő teljesítéséről, 
- kapcsolatot tart a mentőkkel, tűzoltósággal, rendőrséggel, 
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- Listát készít a feladata ellátásában közreműködő, vagy érintett, értesítendő 
személyekről, vállalkozásokról, szervezetekről, azok telefonszámairól és azt a 
diszpécser helyiségben jól látható helyen kifüggeszti. 
 

Járőr feladata: 
Diszpécser által a járőrözésre beosztott szóró gépkocsi vezetője az útja során  figyeli az utak 
állapotát, a közlekedést helyzetét, az időjárás lokális változásait, ezekről folyamatosan 
tájékoztatja a diszpécsert. Páralecsapódás, vagy csapadéktól származó síkosodás észlelése 
esetén szükség szerint elvégzi a mentesítést.  
 
Síkosság, hóesés alkalmával elvégzendő feladatok: 
A csapadék mértékének függvényében az egyes gépjárműveket munkába kell állítani, 
valamint a kézi úttisztítás végzését el  kell  rendelni. A kézi hóeltakarítást, csúszásmentesítést 
a vonalterv alapján kell végezni (7. melléklet). Ebben elsődlegességet élveznek a városon 
belüli autóbusz megállók, veszélyes, nagy forgalmú lépcsők, járdák, gyalogos átkelőhelyek. A 
vonalterv tartalmazza azokat a járdaszakaszokat, ahol a kisebb hótoló gépek is végezhetnek 
munkát. Abban az esetben, ha a hóeltakarítás következtében keletkező hóakadályok az utak, 
illetve járdák rendeltetésszerű használatát nagymértékben gátolják, intézkedni kell azok 
elszállításáról. 
 
Felelős : szállítás megszervezéséért:   Koncz József részlegvezető 

   tájékoztatásért:   ügyeletes diszpécser 
Határidő :      értelemszerűen 
 
4. Rendkívüli hóhelyzet 
A szokásostól, illetve átlagostól eltérő, a  város működését, a közlekedést igen nagy 
mértékben veszélyeztető hóesés esetén a külön válságterv szerinti intézkedéseket kell 
foganatosítani. 
 
Felelős:  Tóth Pál intézményvezető 
Határidő:  értelemszerűen 
 
5. A mentesítés várható dologi költségei 
- ipari só:  300 tonna     6.075 e Ft  
- osztályozott kavics: 900 tonna  900 e Ft  
- jégmentesítő oldat:   1000 kg  500 e Ft 
- gépjárművek, munkagépek felkészítése, üzemeltetése  6.500 e Ft 
- szerszámok, munkavédelmi kesztyű  500 e Ft 
- védőital                                                                                             200 e Ft 
Összes költség  14.675 e Ft 
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1. melléklet a VSI 2012-2013. évi téli felkészülési programjához 
 

 
Az Ózd város területén  áthaladó állami tulajdonban és 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt kezelésében álló utak: 

 
 

I. Őrjáratos utak: 
 

1. 25.sz. fkl. Út (Bánréve – Eger – Kerecsend) 
Rozsnyói út – Vasút út – Volny út – Jászi Oszkár út – Vasvár út – Csépányi út 

2. 25307.sz. Ózd vasútállomási bekötő út 
3. 25122 sz. Brassói út szakasza (Balassi B. út – Volny út, Jászi O. út kereszteződés között) 
 

II. Rayonos utak 
 

1. 2522.sz. közút (Ózd – Sáta) 
(Táblási temetőnél lévő csomóponttól kiindulóan) 

Centeri  út – Dózsa Gy. Út – Dobó út – Sáta felé vezető út, illetve Királd felé vezető út 
 

2. 2508.sz. közút (Ózd – Szilvásvárad) 
(a Gyújtósi csomóponttól kiindulva) 
Munkás út – Ív út – 48-as út – Pázmány út 

 
3. 2306.sz. közút (Ózd – Zabar) 

(a Bolyki elágazástól kiindulva) 

Malom út – Zrínyi út – Bolyki főút – Szentsimoni út 
 
Ezen utak csúszásmentesítését a Magyar Közút Nonprofit Zrt saját közútkezelési szabályzata 
szerint végzi. 
 
Intézményünk az állami tulajdonú utakon – szükség szerint – csak tolólapozási munkát végez 
azokon a szakaszokon, ahol az önkormányzati utak megközelítése miatt saját szórókocsijai 
közlekednek, továbbá elvégzi az állami utak mentén található buszöblök területének 
hómentesítését, sózását. 
 
 
 
 



 25 

 
 
 



 26 

 
2. melléklet a VSI 2012-2013. évi téli felkészülési programjához 

 
 

KIVONAT 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelete 
a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységéről 

 

„4. Téli síkosságmentesítés 
 

7. § 
 
(1) Síkosság elleni védekezéshez nátriumklorid tartalmú szereket csak környezetkímélő 

anyagokkal (homok, zúzalék stb.) keverve szabad használni. 
 
(2) A síkosság elleni védekezés során a fás szárú növények védelméről szóló 

kormányrendelet síkosságmentesítésre vonatkozó előírásainak megfelelően kell eljárni. 
 

8. § 
 

(1) A járdáról, útról a havat úgy kell letakarítani, és azt tárolni, hogy a víz elvezetésére 
szolgáló folyóka vagy csapadékvíz elnyelő rács szabadon maradjon. 

 
(2)  Tilos hórakást elhelyezni: 

1. a tömegközlekedési járművek megállóhelyeinél úgy, hogy az gátolja a 
járművekről való le- és felszállást, 

2. útkereszteződésben, úttorkolatban, kijelölt gyalogátkelőhelyen, 
3. közüzemi és közhasználatú létesítményeken vagy azok körül (pl. vízelzáró 

csap, közkifolyó, szeméttároló edény). 
 

(3) Az úttesten felhalmozódott havat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény  
köteles úgy eltávolítani, hogy a közlekedés zavartalansága biztosított legyen. 

 
(4) Az Önkormányzat tulajdonában álló utak téli síkosságmentesítését, hóeltakarítását e 

rendelet melléklete szerinti kategóriába sorolás figyelembevételével kell végezni. A 
gépjárművek útvonaltervének meghatározásánál ésszerűségi szempontok miatt 
korlátozott mértékben egy kategóriával alacsonyabb kategóriába tartozó út is 
bevonható. 

 
9. § 

 
Rendkívüli helyzet esetén a polgármester a 8. §-ban foglaltaktól eltérően rendelkezhet.” 
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3. melléklet a VSI 2012-2013. évi téli felkészülési programjához 
 

KIVONAT 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelete 
 
 

„1. melléklet a 31/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez 
 

Önkormányzati utak besorolása a téli hóeltakarítás és csúszásmentesítés végzésének 
szempontjából 

 
I . Őrjáratos utak (tömegközlekedési útvonalak) 
 
1 . csoport: (teljes hosszában vagy egy szakaszán meredek) 
 
Bem utca – Árpád vezér út – Március 15. Utca – Zsolnay tér – Damjanich út 
buszvégállomásig – Katona József út – Építők útja – Hajnóczy József utca – Deák út – 
Somsály út – Akna utca – Gyár út – Bánszállás telep 
 
2 . csoport: (egyéb út) 
 
József Attila út – Szabó Lőrinc utca – Papp út – Bolyki Tamás utca – Petőfi Sándor út – 
Kőalja út – Akácos út – Mekcsey István út – Kovács-Hagyó Gyula út – Center út – Uraj út – 
Susa út – Vasköz 
 
II . Rayonos utak: 
 
1 . csoport: (meredek és gyűjtő utak) 
 
Bocskai István utca – Bethlen Gábor utca – Lomb utca – Vajda János utca – Kazinczy Ferenc 
utca – Bányász utca – Ady Endre utca – Piac út – Szigligeti utca – Batthyány utca – Gál-
völgye út – Álmos vezér utca – Huba vezér utca – Etele utca – Tinódi utca – Istenmező utca – 
Rózsadomb utca – Bulcsú utca – Géza utca – lejáró Lehel vezér út – Nagyvölgyi út – Ráctag 
út – Alkotmány út 
 
2 . csoport: (egyéb meredek utak) 
 
Baranyai utca – Gömöri utca – Búzásvölgy – Bercsényi Miklós utca – Lehel vezér út – 
Radnóti Miklós utca – Kosztolányi Dezső utca – Martinovics Ignác út – Cipó utca – Ybl 
Miklós utca – Baross Gábor utca – Gábor Áron utca – Irinyi János utca – Áchim András utca 
– Hársfa utca – Lyukó völgy – Zsolt vezér utca – Kistó utca – Buda vezér utca – Honvéd utca 
– Rákóczi Ferenc utca – Béke utca – Toldi Miklós utca – Szondi György utca – Sturmán utca 
– Nagyamerika utca – Susa út Szoc. Otthon felé – Nyárjasalja utca – Győzelem út – Hegyi 
utca – Domb utca – Somsályfő telep – Liszt Ferenc utca – Révay utca – IV. Béla utca – Ibolya 
utca – Csaba utca – Balassi Bálint utca 
 
3 . csoport: (egyéb utak) 
 
Brassói utca – Budai Nagy Antal utca – Eötvös Lóránd utca – Puskás Tivadar út – Derkovits 
Gyula utca – Bólyai Farkas utca – Bláthy Ottó utca – Cséti Ottó utca – Kodály Zoltán utca – 
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Strand utca – Fráter György utca – Nefelejcs utca – Rózsavölgyi utca – Munkácsy Mihály út 
– Jókai Mór utca – Egressy Gábor utca – Szegfű utca – Csontalma utca – Németh László utca 
– Nemzetőr utca – Széchenyi István utca – Váci Mihály utca – Sárli telep – Vasvár út felső 
szerviz út – Bibó István utca – Újváros tér szerviz út – Nagy Imre út – Zalai utca – Zrínyi 
Miklós út – Karu utca – Bánszállás telep bekötő út – Fenyő utca – Gubonnai út – Lam út – 
Hossó utca – Várkonyi út 
 
III . Fehér utak: 
 
1 . csoport: (egyéb kisforgalmú utak) 
 
Füredi utca – Vasvár út alsó szerviz út 10 lépcsőházas – Iparvasút utca – Arany János utca – 
Szabolcs köz – Szent István utca – Bolyki főút szerviz útja – Bibó István utca – Bibó István 
belső út – Bolyki főút 43. Mögötti utak – Bolyki főút belső – Halász utca – Méh telepi út – 
Nagy Imre út belső út – Bolyki főút és mellékutcái – Vásárhelyi Pál utca – Nyár utca – Jedlik 
Ányos utca – Ifjúság utca – Velence telep – Thököly Imre utca – Mészáros Lázár utca – 
Március 15. Utca temetőig – Muskátli utca – Szenna utca – Vadász utca – Körte völgy – 
Vasút utca – Mátyás király utca – Puskin utca – Hunyadi János utca – Gárdonyi Géza utca – 
Május 1. Utca – Virág utca – Földes Ferenc utca – Szemere utca – Móricz Zsigmond utca – 
Szövetkezeti utca – Sümeg utca – Kossuth Lajos utca – 
Madách Imre utca – Dobó István utca mellék – Tétény vezér utca – Tass vezér utca – Kond 
vezér utca – Ond vezér utca – Előd vezér utca – Botond vezér utca – Taksony vezér utca – 
Hétes telep – Bajcsy-Zsilinszky E. utca – Új telep – Új telep mellékutcák – „Cs” belső út – 
Lechner Ödön utca – Nap utca – Mosonyi Mihály utca – Damjanich út salakos rész – Tábla út 
– Dózsa György út mellékutcái – Óvoda utca – Kenderszer út – Mogyorós völgy – Egyház 
völgy – Bartók Béla utca – Center út temető felé – Tóth Ede utca – Sakta – Uraj út belső út – 
Kárpáti utca – Székely Bertalan utca – Tormás utca – Gyergyó utca – 
Semmelweis utca – Újtelepi utca – Vörösmarty utca – Barátság utca – 
Szentsimon út postánál – Bornemissza út – Krúdy Gyula utca – Károlyi Mihály utca – Liget 
utca – Kaffka Margit utca – Sajó utca 
 
2 . csoport: (szórógépjárművel nem járható utak) 
 
Csokonai utca – Meggyes utca – Kolozsi István utca – Vasvári Pál utca – 
Csákány utca – Mikes Kelemen út – Debreceni utca – Kölcsey utca – Zsélyi Aladár utca – 
Sziklás tető I. – Sziklás tető II. – Szőlőkalja út – Szőlőkalja Gálvölgye út szakasz – Berkenye 
utca – Kovács-Hagyó Gyula út mellék – Őrs vezér utca – Forrás utca – Csörgő Dűlő 
(Centerben) – Bánszállás telep épületek közötti utak – Temető utca Susán – Susa út bolt 
mellett – Susa út 99. számnál mellékutca – Temesvári utca – Verne Gyula utca – Pásztor utca 
Szennán – Vasvár út Farway Szálló mellett – Pál Gazda köz – Márton utca – Kucsera Zoltán 
út – Nád utca – Nyírfa utca – Kisdobos utca – Cser utca – Tölgyfa utca – Szép utca – Páfrány 
út – Rendelő utca – Boróka utca – Iskola utca – Zrínyi Miklós út garázsfeljáró – Damjanich út 
belső út – Kiserdőalja – Táncsics telep – Kisamerika sor – Bánszállás telep temetői út – Ács 
utca – Somsály mellékutcái (Szén út – Szeles út – Acél út – Bükkfa út) – Dankó telep – Hétes 
völgy – Vár utca – Wesselényi út – Kálmán Imre út” 
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4. melléklet a VSI 2012-2013. évi téli felkészülési programjához 

 
A város területén kihelyezésre kerülő  szóróanyag tároló edények és depóniák helye 

Szóróanyag tárolók helye  (24 db) 

Új műanyagtárolók (8 db) 
- Bolyki elágazás (parkoló)    1 db 
- Kápolnai Műsz. Áruház (parkoló, o.kavics)  1 db 
- Polgármesteri Hivatal  régi épület (o.kavics) 1 db 
- Cipó-hídja (parkoló)     1 db 
- Piac úti körforgalom     1 db 
- Reuma-kórház (Lomb út eleje)   1 db 
- Munkás úti lépcső (alulra)    1 db 
- Ív úti toronyház     1 db  

 
Régi műanyag tárolók (9 db) 

- Zrínyi úti körforgalom (Penny Market)  1 db 
- Penny Market melletti lépcső (alul)   1 db 
- Zrínyi út körforgalom (szakképző iskola)  1 db 
- Brassói út (TESCO csomópontja)   1 db 
- Árpád vezér út 23. Sz. buszmegálló   1 db 
- Árpád vezér – Lehel vezér csomópontja  1 db 
- Bolyki főút- Lehel vezér út csomópontja  1 db 
- Újváros téri ABC (gyalogátkelőhely)  1 db 
- Bolyki főút  - Bolyki T. út csomópontja  1 db 
- Susa Szent-Anna Szeretet Otthon   1 db 

Saját kivitelezésű tároló edények (7 db) 
- Kórház (parkoló)     1 db 
- Gimnázium (Bányász út csatlakozása)  1 db 
- Bem úti körforgalom     1 db 
- Városi Könyvtár (mögötti kis út)   1 db 
- Gyári garázshoz     1 db 
- Vajda János út (100 lépcső)    1 db 
- Vasútállomásnál a kerítés mellé   1 db 

 
A város területére kihelyezett  szóróanyag tároló depóniák 

Bocskai – Meggyes u. kereszteződése  Szent István úti garázs feljárókhoz  
Bocskai – Radnóti u. kereszteződése   Váci út végére (járda elé)    
Penny Market melletti lépcső (felül)      Zsolnay tér  
Ózd-Alsó aluljáró mindkét oldal   Rombauer tér 
Kistói lépcső mindkét vége    Gyár út (Ovasó) 
Ráctagi lépcső mindkét vége    Vajda J. út 1. Sz. 
Istenmező vége Hétesi lejáró (tetőre)  Ív úti templommal szembeni parkoló 
Liszt F. út lépcső (alulra)    Uraji temető környezetében 
Sziklástető I-II. feljárók     Susai temető környezetében 
Németh László út – Szenna út eleje   Lomb út (temetőnél) 
Németh László úti lépcső    Rózsavölgyi utca 
Nefelejcs utca Vadász utcai elágazása  Szent István úti garázs feljárókhoz 
Bercsényi úti nyomásfokozó ház    Alkotmány út (trafó mellé) 
Bercsényi út (fent)     Egressy utca  
Szegfű utca       József Attila út 1. (patakra) (homok) 
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5. melléklet a VSI 2012-2013. évi téli felkészülési programjához 
 

Oktatási tematika 
a téli üzemeltetésben résztvevő személyek számára 

 
Az 5/2004.(I.28.) GKM rendelet a téli  üzemeltetés tervezését szabályozó D) függelék b) és d) 
pontja szerint a téli üzemeltetésben résztvevő személyek oktatási tematikáját a tervnek 
indokolt tárgyalnia, az oktatásban való részvétel lehetőségét a tervben meg kell jelölni. Ennek 
eleget téve a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény elkészítette a téli 
üzemeltetésben résztvevők oktatási tematikáját, melyet a téli üzemeltetési tervhez 
mellékletként csatol. Az oktatás minden, a téli üzemeltetésben résztvevő személy számára 
kötelező, melyet aláírásukkal ismernek el. A különös veszélyhelyzetek miatt kiemelt 
figyelmet kell fordítani a gépkocsivezetők, gépkezelők oktatására.  A téli üzemeltetésben 
résztvevők oktatása az alábbi területekre terjed ki, és a tevékenységtől függően az alábbi 
témák kerülnek oktatásra a dolgozók részére:  
 

1. Munkabiztonsági ismeretek ( általános ismeretek minden résztvevőnek, speciális 
ismeretek a gépi és kézi úttisztításhoz) 

 
2. Szóróanyag kezelésének speciális ismerete 

 
3. A különböző gépjárművek szerkezeti ismertetése 

 
4. A rakomány megfelelő elhelyezése, rögzítésének szabályai, megváltozott súlypont 

meghatározása 
 

5. Menetlevél vezetési szabályok, tankolás, fogyasztás, kártyahasználat, gépkocsi átadás-
átvétele 

 
6. Útvonalak ismertetése (bejárás, a megfordulási lehetőségek, egyéb speciális 

körülmények ismertetése) 
 

7. A téli rendkívüli körülmények között végzett vezetéstechnikák ismertetése 
 

8. Napi ellenőrzés, karbantartás menetének ismertetése 
 

9. Kézi úttisztítás végrehajtása 
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6. melléklet a VSI 2012-2013. évi téli felkészülési programjához 
 

SZÓRÓKOCSIK ÚTVONALTERVE 

 
1. fokozat: (1 db szórókocsi, 1 fő gépkezelő a szóróanyag biztosítására) 
 
Telephely – Brassói úti körforgalom – Piac ú – Bem út – József A. út – Szabó L. út – 
Alkotmány út – Gyár út – Akácos út – Oxigéngyár – Petőfi út – Zsolnai tér – Március 15. út 
(egy része) – Balassi út – Brassói út – Telephely. 
 
Telephely – Árpád v. út – Bolyki T. út – Ruhagyári buszforduló – Bolyki T. út – Papp út – 
Március 15. út – Ráctag út – Ybl M. út – Irinyi út – Sárli tp mögötti út – Telephely. 
 
Telephely – Deák út – Somsály út – Somsályfő – Rózsadomb út – Katona J. út – Hajnóczy út 
– Telephely. 
 
Telephely – Brassói út – Damjanich út – Kőalja út – Gálvölgye út – Mekcsey út –  Center – 
Előd v. út – Tinódi út – Honvéd út – Istenmező út – Vasútállomás – Uraj – Susa – Telephely  
 
2. fokozat  (3 db szórókocsi, 1 fő gépkezelő a szóróanyag biztosítására) 

(A város két részre osztva a Hangony patak jobb, illetve bal oldalára.) 
I.sz. gépjármű: 

Telephely – Brassói úti körforgalom – Piac út – Bem út – József A. út – Szabó L. út – 
Alkotmány út – Kazinczy út – Bányász út – Sturmán út – Béke út – Bartók B. út – Vajda 
J. út – Lomb út – Meggyes út – Bocskai út (Katona J. út, Hajnóczy út). 

I.sz. gépjármű: 
Katona J. út – Hajnóczy út – Deák út – Somsályi út – Somsályfő – Rózsadomb – Hossó út 
– Domb út – Győzelem út – Telephely. 

II.sz. gépjármű 
Telephely – Árpád v. út – Nagy I. út - Bolyki T. út – 2-es buszforduló – Bolyki T. út – 
Papp út – Március 15. út – Ráctag út – Zsolnai tér – Petőfi út – Oxigéngyár – Baross G. út 
– Ybl Miklós út – Irinyi út – Brassói út – Telephely 

II.sz. gépjármű 
Telephely – Damjanich út – Kőalja út – Gálvölgye út – Kőalja út – Petőfi út – Uraj – Susa 
egyirányú r. – Ráctag út – Batthyányi út – Szigligeti út – Liszt F. út – Kodály Z. út – 
Balassi B. út – Telephely 

III.sz. gépjármű  
Telephely – Gyár út – Akácos út – Mekcsey út – Előd v. út – Tinódi út – Mekcsey út – 
Bánszállás – Center – Honvéd út – Istenmező út – Akácos út – Gyár út – Karu út – 
Egyházvölgy út – Telephely. 

III.sz. gépjármű  
Telephely – Bulcsú út – Géza út – Lehel v. út – Bibó I. út – Szent I. út egyirányú r. – 
Lehel v. út – Bulcsú út – Zrínyi út – Nagyvölgyi út – Nyárjasalja út – Fenyő út 
 

 
Meredek mellékutcák a város mindkét oldalán az előzőekben letisztított utcák után kerülnek 
sorra.
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7. melléklet a VSI 2012-2013. évi téli felkészülési programjához 
 
 

A TÉLI CSÚSZÁS- ÉS HÓMENTESÍTÉS  
GYALOGOS KÖZLEKEDÉST BIZTOSÍTÓ FELADATAI 

 
Tolólapos munkagépek által végzett járdatisztítás 

 
A munkákhoz használható járművek : MTZ EO 2621/B típusú rakodó és tolólapos gép, FAY 555 
rakodó és tolólapos gép, MULTICAR tolólappal,   Caterpillar tolólappal, RÁBA kistraktor 
tolólappal. 
 
Útvonalak :  
1. Vasvár út – Nemzetőr út – Munkás út – 48-as út – Ív út 
 
2. Bolyki Főút – Brassói út – Jászi O. út – Volny J. út    
 
3. Gyujtó tér – Lomb út – Vasköz út – Piac út – Zrínyi út 
 

 
Kézi úttisztítás 

 
1. ütem: Vasvár út – Bolyki Főút 2. sz. buszvonal melletti buszmegállók és gyalogos 
átkelők egy nyomsávú közlekedés biztosítása. 

 
2. ütem: Nagy forgalmú lépcsők egy nyomsávon történő takarítása. 
 Vajda J. út 100 lépcső – Munkás úti – Lomb úti – Vasvár úti lépcsők, Árpád vezér 

úti lépcsők, 
  Ráctag – Irinyi úti – Kistói – Szenna úti lépcsők - Táblai aluljáró - Ív út 7. sz. 

épület mögötti lépcső. 
 
3. ütem: Peremkerületi buszmegállók, járdák, gyalogos hidak. 
 

Parkolók tisztítása 
 

1. ütem: Kórház –  Polgármesteri Hivatal – Rendőrség – Bíróság   
 

2. ütem: Vasvár úti parkolók – Vasköz út – Munkaügyi Központ  
 
3. ütem: Minden további parkoló 
 

-.-.- 
 



 

 

33  
 
 

9.) napirend 
Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény válságtervére a 2012- 

2013. évi téli rendkívüli hóhelyzet esetére 
 

Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a határozati javaslat 3. pontjában 
a felmerült költségek fedezetét a vis maior keret terhére javasolja biztosítani.  A bizottság az 
elhangzott kiegészítéssel együtt egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Fürjes Pál kéri, az elhangzott kiegészítéssel együtt szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
156/2012. (X.18.) határozata 

a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény válságtervéről a 2012-2013. évi téli 
rendkívüli hóhelyzet esetére 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A rendkívüli hóhelyzetet az Országos Meteorológiai Szolgálat részéről kiadásra kerülő 

harmadik szintű veszély jelzés  (piros) elrendelése esetén ki kell hirdetni. 
 
        Felelős:     Polgármester 
        Határidő:  értelemszerűen 
 
2. A rendkívüli hóhelyzet kezelésére vonatkozó, a határozat 1. mellékletét képező 

válságtervet a Képviselő-testület jóváhagyja. 
 
        Felelős:   VSI intézményvezetője 
        Határidő: értelemszerűen 
 
3. A védekezés ténylegesen felmerülő többletköltségének fedezetét vis maior terhére  a VSI 

részére biztosítani kell, legfeljebb 2.445 e Ft összegben. 
 
        Felelős: Polgármester 
        Határidő: költségvetés, illetve pótköltségvetés előterjesztésének időpontja. 
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1. melléklet a 156/2012. (X. 18.) határozathoz 
 

A Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény válságterve  
a 2012-2013. évi téli rendkívüli hóhelyzet esetére 

 
A terv készítésének célja:   
A Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény eszközei és erőforrásai az átlagos téli 
időjárási helyzet kezeléséhez elégségesek. Az egyre gyakrabban megnyilvánuló rendkívüli 
időjárási jelenségek miatt azonban fel kell készülni arra, hogy az átlagostól lényegesen 
kedvezőtlenebb hóhelyzet esetén többlet eszközök bevonásával a város működőképessége 
biztosított legyen, a közutak gépjárműforgalmában, a gyalogos közlekedési útvonalakon a 
közlekedésben nagyobb fennakadás ne legyen, az elkerülhetetlenül kialakuló akadályok a lehető 
legrövidebb időn belül elhárításra kerüljenek.  
 
Figyelmeztetési, riasztási szintek: 
Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyt jelző rendszere havazás esetén az alábbi előzetes 
figyelmeztetési és riasztási szinteket különbözteti meg, illetve működteti.  
„A veszély jelzés első szintjén (sárga) 24 óra leforgása alatt legalább egy átlagos magyarországi  
megyének megfelelő területen várhatóan 10 cm-t meghaladó friss hó hullhat. 
A veszély jelzés második szintjén (narancs) 24 óra leforgása alatt legalább egy átlagos 
magyarországi megyének megfelelő területen várható 20 cm-t meghaladó friss hó hullhat. 
A veszély jelzés harmadik szintjén (piros) esetén 24 óra leforgása alatt legalább egy átlagos 
magyarországi megyének megfelelő területen várhatóan 30 cm-t meghaladó friss hó 
hullhat.” 
 

1. Válságterv életbeléptetése: 
Ózd város területén a téli síkosság-mentesítéssel kapcsolatos teendőket a köztisztasággal és a 
települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységéről szóló 31/2011. (XII.23.) 
önkormányzati rendelet szabályozza. Az önkormányzati rendelet 9. §-a szerint „Rendkívüli 
helyzet esetén a polgármester a 8. §-ban foglaltaktól eltérően rendelkezhet”.  A jelen 
válságterv életbeléptetését az OMSZ harmadik szintű (piros) vészjelzésének kiadása esetén kell 
elrendelni. 
Ennek teljesítéséhez a VSI diszpécserének az OMSZ veszély jelzés második szintjének (narancs) 
kiadását követően folyamatosan, illetve szükség szerint tájékoztatni kell a polgármestert. 
 
Felelős: tájékoztatásért  VSI diszpécsere 
Határidő:    értelemszerűen 
 

2. A válságterv végrehajtása: 
A válságterv polgármester általi életbeléptetése esetén az 1. melléklet szerinti felhívást közzé kell 
tenni, melyben a lakosság tájékoztatása történik. 
 
Felelős:  Dubovinszky László műszaki vezető 
Határidő: azonnal 
  

3. Gépek, járművek, egyéb eszközök rendelkezésre állása 
Rendkívüli hóhelyzet esetén a tartalékban lévő IFA tehergépjárművet a rendelkezésre álló 
tartalék sószóróval fel kell szerelni és üzembe helyezni. 
Rendkívüli helyzet kezeléséhez a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény  gépparkját 
külső vállalkozók gépeivel kell kiegészíteni. A vállalkozókkal szerződést kell kötni, melyben 
meg kell határozni a bevonandó gépek típusát, a rendelkezésre állás határidejét, a rendkívüli 
helyzet esetén értesítendő személy nevét, elérhetőségét, a vállalkozó által hómentesítendő 
útvonalat, a vállalási díjat.  
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Külső vállalkozók gépei :  

- 1 db KOMATSU földmunkagép toló, rakodólappal (Ózdi Víz-és Csatornamű Kft) 
- 1 db Caterpillar 428B árokásó-homlokrakodó gép (Pallagi Kft) 
- 2 db IFA billenőplatós tehergépjármű (Pallagi Kft) 
- 1 db FIAT HITACHI homlokrakodó (HONOR PLUSZ Kft) 
- 1 db O&K MH6 forgó kotró (HONOR PLUSZ Kft) 
- 1 db KAMAZ 12 to billenős teherautó (HONOR PLUSZ Kft) 
- 2 db MTZ 952.3 típusú traktor hótolóval (ÓZDSZOLG NKFT) 

 
A külső vállalkozók eszközei a 2. melléklet szerinti útvonalterv végrehajtásában, illetve területek 
hómentesítésében vesznek részt. Ennek meghatározásánál elsődleges szempont a vállalkozók 
telephelyének városon belüli elhelyezkedése volt, minden vállalkozó elsősorban a telephelyének 
környezetében található területen dolgozik. 
 
Felelős :szerződéskötésért külső vállalkozókkal :  Dubovinszky László  műszaki vezető 
              gépek irányításáért:      diszpécser 
Határidő :  szerződéskötésre    2012. december 1.,  

Gépek igénybevételére:   értelemszerűen 
 

4. Többlet szóróanyag és egyéb eszköz biztosítása: 
 
Többlet szóróanyag beszerzése nem szükséges, mivel rendkívüli havazás esetén a havazás ideje 
alatt csak hótolás végezhető, a szórást csak a havazás elálltát követően lehet elkezdeni.  
 
Többlet eszköz-szükséglet :  a kézi úttisztítással érintett területeken szükséges többlet létszám 
foglalkoztatásához az alábbi eszközöket be kell szerezni 
- nyelezett lapát:    50 db 
- hólapát:  50 db 
- vesszőseprő:    50 db 
 
Felelős:  Gecse Józsefné gazdasági vezető 
Határidő:  a válságterv életbeléptetését követően azonnal 
 

5. A mentesítés várható többletköltségei: 
 
Vélelmezve egy egyszeri, 3 napon át tartó rendkívüli hóhelyzetet a felmerülő költségeket az 
alábbiak szerint prognosztizáljuk: 

- Külső vállalkozók eszközeinek bérleti díja:    1.800 e Ft 
(6 db munkagép napi 10 órai munkája,  
átlag 8000 Ft/óra+ÁFA költséggel számolva)     

- Külső vállalkozók szállítóeszközeinek bérleti díja:       345 e Ft 
(4 db teherautó napi 10 órai munkája (óránként kb. 10 km),  
átlag 230 Ft/km+ÁFA költséggel számolva)  

- Többlet szerszámok költsége:       300 e Ft 
Összesen:         2.445 e Ft 
           
A ténylegesen felmerülő többletköltségek fedezetét az intézmény részére utólagos elszámolás 
szerint biztosítani kell. 
 



 36 
 
                                                                                                                     Válságterv 1. melléklete 

A Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 
válságterve a 2012-2013. évi téli rendkívüli hóhelyzet esetére 

 
FELHÍVÁS 

Ózd Város lakossága részére 
 
Tisztelt Lakosság ! 
 
Az előrejelzések szerint rendkívüli havazásra kell számítani, ami fokozza a balesetveszélyt az 
utakon. A várható hóhelyzet miatt Ózd Város Polgármestere rendkívüli helyzetet rendelt el.  
 
Munkánk segítése, a baleseti kockázat elkerülése, a mentesítési munkák minél gyorsabb, 
hatékonyabb végzése érdekében kérjük, hogy az alábbiakat szíveskedjenek betartani :  
 

- Aki megteheti, lehetőség szerint maradjon otthon. 
- Amennyiben útra kell indulnia elsődlegesen a tömegközlekedési eszközöket használja. 
- Gépkocsijával úgy parkoljon, hogy a hótolási munkákat ne akadályozza. 
- Saját gépjárművel csak akkor induljon el, ha azon téli gumiabroncs van, továbbá hólánccal 

rendelkezik. Az ablakmosó tartályt téli ablakmosó folyadékkal töltse fel, és ellenőrizze az 
akkumulátor állapotát.  

- Ha a gépjármű elakadt és az akadályozza a forgalmat, azt telefonon be kell jelenteni a 
diszpécsernél. 

 
Rendkívüli helyzet esetén a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény diszpécsere az 

alábbi telefonszámon hívható : 
30/689-6405 

 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a hóeltakarítás és síkosság elleni védekezés közös feladat. A 
tennivalókat a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 
31/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete 5. §-a szabályozza. A rendelet 5. §-a értelmében :  
 

„(1) A használó, annak hiányában a tulajdonos köteles az ingatlanával határos közterületi 
területsávot tisztántartani. 
A tisztántartási kötelezettség vonatkozik az e területsávba eső, ingatlannal határos járdára, 
zöldfelületre, teraszra, árokra, annak műtárgyaira, a csapadékvíz lefolyását akadályozó 
anyagok eltávolítására, dísz- és egyéb burkolatokra, a közút, lakóút szegélyéig terjedően, 
ennek hiányában 10 m szélességig.” 

 
„(3) Garázstelepeken kétoldali beépítettség esetén az út középvonaláig, egyoldalú beépítettség 

esetén az út teljes felületén a tisztántartásról a garázs használója, annak hiányában a garázs 
tulajdonosa gondoskodik. 

 
(4) A használó, annak hiányában a tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlan tisztántartási 

sávjába eső burkolt felületek hóeltakarításáról és a síkosság elleni védekezésről.” 
 
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy felhívásban és a rendeletben foglaltak maradéktalan betartásával 
segítse elő a város működőképességének megőrzését, a síkosság miatti balesetek elkerülését. 
 
                                                               Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető  Intézmény 
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Válságterv 2. melléklete 

A Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 
válságterve a 2012-2013. évi téli rendkívüli hóhelyzet esetére 

 
Hótolásban résztvevő külső vállalkozók gépjárműveienek útvonalterve 

 
PALLAGI Kft 
 
Somsály térsége : Somsályi út – Akna út – Deák F út – Rózsadomb út  
 
Csépány térsége : Hossó út – Domb út – Lam út – Hegyi út – Győzelem út – Nagyvölgyi út – 
Ibolya út – IV.Béla út – Gyergyó út – Zrínyi út – Nyárjasalja út – Fenyő út – Gubonna út – 
Semmelweis út – Arany J út 
 
HONOR PLUSZ Kft 
 
Szentsimon  térsége: Kaffka M. út – Károlyi M. út – Liget út – Krúdy Gy. út – Bornemissza 
út – Barátság út  
 
Bolyok – Újváros tér térsége: Bolyki főút mellékútja (régi út) – Halász út – Szent István út – 
Újváros tér térségének szervízútjai – Nagy Imre út – Debreceni út – Kölcsey út – Bolyki T. út 
– Kölcsey út – Pap út – Búzásvölgyi út – Baranyai út – Zalai út – Március 15. Út – Gömöri út 
– Szeder út – Strand út 
 
Ráctag térsége: Balassy út – Thököly út – Mészáros L. út – Bláthy O. út – Cséthy O. út – 
Irinyi út – Gábor Áron út – Eötvös L. út – Zsélyi A. út – Baross G. út -  Liszt F. út – Kodály 
Z. út – Ráctag út – Batthyány út – Szigligeti út – Csaba út – Kálmán I. út – Wesselényi út – 
Mosonyi M. út – Ifjúság út – Puskás T. út – Jedlik Ányos út – Derkovits út – Széchenyi út – 
Lechner Ö. út – Vásárhelyi P. út – Roób József út  
 
Ózdi Víz– és Csatornamű Kft 
 
Falu térsége :   Egyházvölgy – Mogyorósvölgy út – Kenderszer út – Toldi út – Szondi út – 
Karu út - Bem út – Bartók B út – Béke út – Rákóczy út – Bányász út – Kazinczy út – Sturmán 
út – Révay út – Vajda J út – Ady E út – Táncsics-telep – Újtelep 
 
ÓZDSZOLG NKFT 
 
Béke-telep térsége:  Árpád vezér út – Bulcsú út  - Géza út  - Lehel vezér út – Szabolcs köz 
 
Uraj-Susa térsége: Petőfi S. út –Budai N. Antal út – Nap út – Nyár út – Székely B. út – 
Tormás út – Verne Gy. Út – Temesvári út – Kárpáti út – Uraji út – Susai út 
 
 
A munkagépek a kijelölt területre, illetve utcákba való kivonulás során a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt kezelésében álló közutakon menet közben hótolási munkát végeznek. 
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10.) napirend 
Javaslat a Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda intézményvezetői megbízására 

 
Fürjes Pál elmondja, a pályázó hozzájárult a nyílt üléshez. Kéri az előterjesztő véleményét. 
 
Obbágy Csaba elmondja, a mai napon három meghatározó intézmény - melyek közül kettő 
új szerkezetben működik – vezetőjének személyéről kell dönteni. A köznevelés és 
közművelődés minősége meghatározó a város életében, ezért a város vezetése megfelelő 
súllyal kezelte az előkészületeket. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésén 
megismerték a pályázatokat, a pedagógus közösségek és az érintett összdolgozói 
véleményeket, az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyetértését és a közoktatási 
szakértők jelentését, majd a pályázók személyes meghallgatására került sor. Mindhárom 
pályázóval kapcsolatban elmondja, hogy a pályázati eljárások a vonatkozó jogszabályok 
előírásai szerint történtek. Megállapították, hogy a pályázati kiírás feltételeinek a pályázók 
megfeleltek. Elsőként a Petőfi- Csépányi Összevont óvoda intézményvezetői pályázatáról 
döntenek. 2012. október 31-én a jelenlegi vezető megbízatása lejár, az intézményvezetői 
állásra egyedül Dr. Mustosné Jakab Judit nyújtott be pályázatot. Az intézmény bonyolult 
összetételű, az átszervezésről május 17-én döntött a Képviselő-testület. Egy név alatt, de öt 
intézményről kell beszélni, a Petőfi, a Damjanich, a Sajónémeti, a Csépányi és a Somsályi 
óvodákról. Ez új kihívást jelent a dolgozóknak és a pályázónak egyaránt. A bizottság 
véleménye szerint a pályázó szakmai gyakorlata, elméleti ismeretei, több éves pedagógiai 
munkája, beadott pályázata, válaszai alapján alkalmas a vezetői állás betöltésre. A bizottság 
egyhangú szavazással az előterjesztés „A” változatát, Dr. Mustosné Jakab Judit (sz: Jakab 
Judit, Pásztó, 1962. 09. 21., an: Dúl Ilona, lakcíme: Ózd, Zalai út 9.) intézményvezetői 
kinevezését javasolja elfogadásra, azzal a kiegészítéssel, hogy intézményvezetői 
járandóságát összesen 264.500 Ft/hó, ezen belül a vezetői pótlékát polgármester úr 
javaslatára 70.000 Ft/hó összegben állapítsa meg. Kéri a Képviselő-testület támogatását az 
előterjesztés „A” változatával kapcsolatban.  
 
Fürjes Pál kéri, szavazzanak az elhangzott kiegészítéssel együtt a határozati javaslat „A” 
változatával kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
157/2012. (X. 18.) határozata 

Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 
intézményvezetői megbízásáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló  
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (4) bekezdés, ugyanezen törvény közoktatási 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (4) és 
(14) bekezdés, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés f.) 
pont, (3) bekezdés e.) pont, (4) és  (5) bekezdés, valamint a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 189. § és 190. § előírásai alapján elkészített előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta:  
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A Képviselő-testület a lefolytatott pályázati eljárás alapján Dr. Mustosné Jakab Juditot 
(született Jakab Judit, Pásztó, 1962. 09. 21., an.: Dúl Ilona, lakcíme: 3600 Ózd, Zalai út 9.) 
bízza meg 2012. november 1-től 2017. augusztus 15-ig a Petőfi Úti-Csépányi Összevont 
Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával.  
 
Járandóságát összesen 265.400 Ft/hó összegben állapítja meg.  Ezen  belül intézményvezetői 
pótléka 70.000 Ft/hó. 
 
Felelős:      Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály vezetője 
Határidő:   2012. október 31. 

-.-.- 
 
Fürjes Pál gratulál a Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda új vezetőjének Dr. Mustosné 
Jakab Juditnak. 

 
11.) napirend  

Javaslat a Sajóvárkonyi-Táblai  Összevont Óvoda intézményvezetői megbízására 
 

Obbágy Csaba elmondja, tapasztalt és sikeres vezetőről, rutinos pályázóról van szó. 
Juhászné Völcsek Mária óvodavezetői megbízatása 2012. október 31-én lejár. Egyetlen 
pályázat érkezett, amely a törvényi előírásoknak, a pályázati feltételeknek megfelelt. Az 
érintett szintén hozzájárult a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz. A bizottsági ülésen 
megismerték a pedagógus közösségek és az érintett összdolgozói véleményeket, az Ózdi 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyetértését, illetve a közoktatási szakértő véleményét. 
Meghallgatták a pályázót, elismerték eddigi vezetői tevékenységét. Meg kell említeni 
eredményei közül az új óvoda beindítását, az IPR program végrehajtását, Ózdon egyedüli 
dajka képzési programot, a Bozsik program és kompetencia alapú oktatás terén elért 
eredményeket. A bizottság a határozati javaslat „A” változatát, Juhászné Völcsek Mária (sz: 
Völcsek Mária, Debrecen, 1957. 02. 21.  an: Győrffy Zsuzsanna, lakcíme: 3600 Ózd, 
Kenderszer út 36.) kinevezését javasolja,  az alábbi kiegészítéssel. Járandóságát 306.500 
Ft/hó, ezen belül vezetői pótlékát polgármester úr javaslatára 75.000 Ft/hó-ban állapítsák 
meg. Kéri a Képviselő-testület támogatását. 
 
Fürjes Pál kéri, szavazzanak az elhangzott kiegészítéssel együtt a határozati javaslat „A” 
változatával kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
158/2012. (X. 18.) határozata 

Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda  
intézményvezetői megbízásáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló  
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (4) bekezdés, ugyanezen törvény közoktatási 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (4) és 
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(14) bekezdés, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (1) bekezdés f.) 
pont, (3) bekezdés e.) pont, (4) és (5) bekezdés, valamint a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 189. § és 190. § előírásai alapján elkészített előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta:  
 
A Képviselő-testület a lefolytatott pályázati eljárás alapján Juhászné Völcsek Mária  
(született Völcsek Mária, Debrecen, 1957. 02. 21., an.: Győrffy Zsuzsanna, lakcíme: 3600 
Ózd, Kenderszer út 36.) bízza meg 2012. november 1-től 2017. augusztus 15-ig a 
Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával.  
 
Járandóságát összesen 306.500 Ft/hó összegben állapítja meg.  Ezen belül intézményvezetői 
pótléka 75.000  Ft/hó. 
 
Felelős:      Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály vezetője 
Határidő:   2012. október 31. 

-.-.- 
 
Fürjes Pál gratulál Juhászné Völcsek Máriának a kinevezéséhez,  hozzáteszi igen komoly 
feladatnak tartja az óvoda vezetését, hisz a gyerekek óvodai nevelése fontos állomás, ez 
fogja meghatározni hogy milyen emberré fognak válni. A beosztottakon is sok múlik, de a 
vezetőknek is fontos feladatuk van. 
 
Juhászné Völcsek Mária köszöni a kinevezést, a támogatást, a legjobb tudásuk szerint 
fognak a feladatnak eleget tenni. Számítanak a további támogatásra. 
 
Dr. Mustosné Jakab Judit szintén megköszöni a számára megszavazott bizalmat, 
igyekszik minden tudásával azon lenni, hogy a társadalmi, szülői, fenntartói elvárásoknak 
megfeleljen az óvoda, derűs kisgyermekkort biztosítsanak a gyermekek számára.  
 

 
12.) napirend 

Javaslat a tandíjfizetési kötelezettség szabályozására a 2012/2013-as tanévben 
 
Fürjes Pál köszönti a megjelent Dr.Benkőné Fehér Éva és Hilovszkyné Lukács Mária 
igazgató asszonyt.  
 
Obbágy Csaba elmondja, a nemzeti köznevelésről szóló törvény miatt a két intézményben a 
térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról kell dönteni,  második illetve további 
szakma megszerzésével kapcsolatban fizetési kötelezettségük van a tanulóknak. A 
tandíjfizetés szabályai úgy kerültek megállapításra, hogy a fizetési kötelezettség ne 
emelkedjék, nem várt anyagi teher nem éri a tanulókat. Az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság támogatja az előterjesztést. 
 
Vitális István közli, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi 
Bizottsággal együttes ülésén egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Fürjes Pál kéri, szavazzanak. 
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

159/2012. (X. 18.) határozata 
tandíjfizetési kötelezettség szabályozásáról 

a 2012/2013-as tanévben 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 83. § (2) bekezdés c.) pontja, valamint ezen törvény végrehajtásáról szóló 
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet  36. § (4) bekezdése előírásai alapján készített 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A Képviselő-testület a 2012/2013-as tanévre vonatkozóan a Széchenyi István 

Közgazdasági Szakközépiskolában a tandíjfizetés szabályait a jelen határozat 
1. melléklete szerint határozza meg. 

 
2. A Képviselő-testület a 2012/2013-as tanévre vonatkozóan az Árpád Vezér Általános és 

Szakiskolában a tandíjfizetés szabályait a jelen határozat 
2. melléklete szerint határozza meg. 

 
Felelős:       Intézményvezetők 
Határidő:     azonnal 
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1.  melléklet a 159/2012. (X. 18.) határozathoz 
 

Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatás  
az ózdi Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskolában  

a 2012/2013. tanévben 
 

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerint tandíjköteles a tanulói jogviszony keretében a 
második vagy további szakképesítésre való felkészülés, beleértve a második vagy további 
szakmai vizsgát, annak javító- és pótló vizsgáit is.  
 
1. A tandíj mértéke:  

Április 30-ig megállapított, a szakmai feladatra jutó kiadások egy főre eső összegének 
15%-a. 

 
2.   A tandíj meghatározásánál figyelembe vehető kedvezmények: 

 
2.1.   Tanulmányi eredmények alapján járó kedvezmények: 
 

A tanulót – kérelemre – a legalább 4,5 átlagú tanulmányi eredménye, valamint 
    országos tanulmányi versenyen elért 1-10. helyezése alapján kedvezmény 
illeti meg.  A kedvezmény mértéke a tandíj alapösszegének 30%-a. 

 
2.2.   Szociális kedvezmények tandíjfizetési kötelezettség teljesítésénél: 

  
2.2.1.  Kérelemre a tandíj összege a tanuló szociális helyzete alapján legfeljebb 

30%-kal mérsékelhető. 
A mérséklésről az intézmény igazgatója a bemutatott dokumentumok 
alapján dönt. 
Szociális helyzete alapján nem adható tandíjcsökkentő kedvezmény 
annak a tanulónak, akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a 
mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj összegének 200%-át meghaladja. 
 

2.2.2.  A tanulmányi eredmény és a szociális helyzet együttes 
figyelembevételével megállapított kedvezmény nem haladhatja meg a 
térítési díj alapösszegének 50%-át. 

 
2.2.3.  A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló tandíjat 

nem fizet. 
 

3.   A tandíjfizetés módja:  
A tandíj két részletben fizetendő készpénzben, az első félévben október 30-ig, a második 
félévben február 28-ig. 
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2.  melléklet a 159/2012. (X. 18.) határozathoz 
 

Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatás  
az ózdi Árpád Vezér Általános és Szakiskolában  

a 2012/2013. tanévben 
 

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerint tandíjköteles a tanulói jogviszony keretében a 
második vagy további szakképesítésre való felkészülés, beleértve a második vagy további 
szakmai vizsgát, annak javító- és pótló vizsgáit is.  
 
1. A tandíj mértéke:  

Április 30-ig megállapított – cukrász-, szakács-, pincérképzés - a szakmai feladatra jutó 
kiadások egy főre eső összegének 15%-a. 

 
2.   A tandíj meghatározásánál figyelembe vehető kedvezmények: 

 
2.1.   Tanulmányi eredmények alapján járó kedvezmények: 
 

A tanulót – kérelemre – a nemzetközi szakmai versenyen elért 1-10. helyezése 
alapján kedvezmény illeti meg. 
A kedvezmény mértéke a tandíj összegének 30 %-a. 

 
2.2.   Szociális kedvezmények tandíjfizetési kötelezettség teljesítésénél: 

  
2.2.1.  Kérelemre a tandíj összege a tanuló szociális helyzete alapján legfeljebb 

30%-kal mérsékelhető. 
A mérséklésről az intézmény igazgatója a bemutatott dokumentumok 
alapján dönt. 
Szociális helyzete alapján nem adható tandíjcsökkentő kedvezmény 
annak a tanulónak, akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a 
mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj összegének 200%-át meghaladja. 
 

2.2.2.  A tanulmányi eredmény és a szociális helyzet együttes 
figyelembevételével megállapított kedvezmény nem haladhatja meg a 
térítési díj alapösszegének 50%-át. 

 
2.2.3.  Tandíj kötelezettség alóli mentességet kaphat az a tanulói jogviszonyát 

           megkezdő, illetve folytató tanuló, aki 
a.) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, 
b.) állami gondozott, 
c.) önmagáról önállóan gondoskodik. 

 
3.   A tandíjfizetés módja:  

A tandíj két részletben fizetendő készpénzben, az első félévben október 30-ig, a második 
félévben február 28-ig.  

 
-.-.- 
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13.) napirend 
Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú „Szennyvízelvezetés és tisztítás 

fejlesztése Ózd városában” című projekt megvalósításához kapcsolódó társberuházói 
megállapodás módosítására 

 
Fürjes Pál elmondja, az önkormányzat társberuházói megállapodást kötött az Ózdi Városi 
Csatornamű Víziközmű Társulattal a beruházás önerejének biztosítására. Változás a 
megállapodásban, hogy az ózdi projekt megvalósításához a pénzügyi fedezetet az 
önkormányzat fogja biztosítani, nem a Vízközmű Társulat, ezt tartalmazza az előterjesztés.  
 
Vitális István ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén a következő 
módosításokkal együtt fogadták el az előterjesztés. Az 1. melléklet 5.2 pontja következő 
lesz: „ Havonta beszámol az Önkormányzat részére az érdekeltségi hozzájárulások 
megfizetésének tételes alakulásáról. Az 5.12 pont törlésre kerül. Ezáltal értelemszerűen a 2. 
mellékletben is változik a 4.2 pont, illetve törlésre kerül a 4.12 pont.  
 
Fürjes Pál kéri, szavazzanak az elhangzott módosítással együtt a határozati javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozza:  

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

160/2012. (X. 18.) határozata 
a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú  

„Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában”  
című projekt megvalósításához kapcsolódó  
társberuházói megállapodás módosításáról 

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

1.)Ózd Város Önkormányzata a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú 
„Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban” című projekt keretében az 
Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulattal megkötött társberuházói 
megállapodását a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint módosítja, valamint a 
határozat 2. mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt társberuházói 
megállapodást jóváhagyja. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Fazekas Zoltán alpolgármestert a megállapodás  

aláírására. 
 
Felelős:  Fazekas Zoltán alpolgármester 
Határidő: döntést követően azonnal 
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1. melléklet a 160/2012. (X. 18.) határozathoz 
 

Társberuházói megállapodás 
módosítása 

 
amely létrejött egyrészről 
 
Ózd Város Önkormányzata 
székhelye:   H-3600 Ózd, Városház tér 1. 
levelezési címe:   3600 Ózd, Városház tér 1. 
számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt. 
számlaszáma:   11734121-15350088-00000000 
KSH törzsszáma:  15350088-8411-321-05 
képviseli:   Fazekas Zoltán alpolgármester 
a továbbiakban, mint Önkormányzat 
 
másrészről az  
Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulat 
székhelye:   H-3600 Ózd, Városház tér 1., 
levelezési címe:   3600 Ózd, Városház tér 1. 
számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt. 
számlaszáma:   11734121-20047074-00000000, 
KSH törzsszáma:  14348462-1-05 
képviseli:   Fürjes Pál elnök 
a továbbiakban, mint Víziközmű Társulat 
 
között. 
 
Felek rögzítik, hogy 2011.október 21. napján Társberuházói megállapodást kötöttek a 
településen szennyvízcsatorna hálózat fejlesztésének és szennyvíztisztító telep 
rekonstrukciójának megvalósítására.  
 
A megállapodás 4. és 11. pontjai törlésre kerülnek. 
A megállapodás 5.2, 5.3 és 6.5 pontjait az alábbiak szerint módosítják: 

 
5.2. Havonta beszámol az Önkormányzat részére az érdekeltségi hozzájárulások 
megfizetésének tételes alakulásáról.  
 
5.3. Gondoskodik a működés időszakában az érdekeltségi hozzájárulás beszedéséről, a 
működési költségek megfizetéséről.  
 
6.5. Az Önkormányzat gondoskodik a beruházást terhelő ÁFA visszaigényléséről és – 
amennyiben azt a Víziközmű Társulat finanszírozta meg – a Víziközmű Társulat részére 
történő visszautalásáról. 

 
A megállapodás 5. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 

5.10. Az Önkormányzat által felvételre kerülő hitel (lásd 6.6.pont) biztosítékaként 
rendelkezésre, továbbengedményezésre bocsátja az LTP megtakarításokat és a nem LTP-
t kötők lakossági érdekeltségi hozzájárulásait. 
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5.11. Havi rendszerességgel tájékoztatja az Önkormányzatot az LTP megtakarítások 
várható kiutalásának mértékéről és időpontjáról. 

 
A megállapodás 6. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 

6.6. A beruházáshoz szükséges önrész összegére (686.099.648,-Ft) hitelt vesz fel, a kiírt 
közbeszerzési eljárás keretében nyertesként kihirdetett OTP Bank Nyrt.-től. 
 
6.7. Gondoskodik a 6.6. pontban megjelölt hitel esedékes törlesztő részleteinek 
megfizetéséről. 

 
 
A megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. 

 
 

 
Jelen módosítás 4 eredeti példányban készült.  
 
 
Ózd, 2012…………………….. 
 
 
 ……………………………….   ………………………………. 
        Ózd Város Önkormányzata             Víziközmű Társulat 
képviseli: Fazekas Zoltán alpolgármester                képviseli: Fürjes Pál elnök 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
 

………………………………. 
      Kovács-Hagyó Zoltán 
PH. Pénzügyi Osztály vezetője 
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2. melléklet a 160/2012. (X. 18.) határozathoz 
 

Társberuházói megállapodás 
(2012. október 18-i módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalva) 
 

amely létrejött egyrészről 
Ózd Város Önkormányzata 
székhelye:   H-3600 Ózd, Városház tér 1. 
levelezési címe:   3600 Ózd, Városház tér 1. 
számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt. 
számlaszáma:   11734121-15350088-00000000 
KSH törzsszáma:  15350088-8411-321-05 
képviseli:   Fazekas Zoltán alpolgármester 
a továbbiakban, mint Önkormányzat 
másrészről az  
Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulat 
székhelye:   H-3600 Ózd, Városház tér 1. 
levelezési címe:   3600 Ózd, Városház tér 1. 
számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt. 
számlaszáma:   11734121-20047074-00000000 
KSH törzsszáma:  14348462-1-05 
képviseli:   Fürjes Pál elnök 
a továbbiakban, mint Víziközmű Társulat 
között az alábbi feltételekkel. 
 
1.) Az Önkormányzat és a Víziközmű Társulat megállapodnak abban, hogy társberuházás 
keretében megvalósítják a településen a szennyvízcsatorna hálózat fejlesztését és 
szennyvíztisztító telep rekonstrukcióját, melyhez az Önkormányzat a KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0060 számú, „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában” megnevezésű 
pályázatával nettó 3.625.706.826,- Ft támogatást nyert. A támogatás 84.087884 %-os 
intenzitású. A megvalósítási munkák nettó összköltsége 4.311.806.474,- Ft.  

A beruházást társberuházói formában valósítják meg, a megvalósítás során egymással 
együttműködnek. 

 
2.) A beruházás minősítése: önkormányzati. 
 
3.) A beruházás tervezett megvalósítása: 

- kezdés: 2011. szeptember 20. 
- befejezés: 2014. február 04. 

 
4.) A társberuházásban résztvevő Víziközmű Társulat feladatai: 
 

4.1. A természetes és jogi személy tagok érdekeltségi hozzájárulását megállapítja és 
beszedi. 
 
4.2. Havonta beszámol az Önkormányzat részére az érdekeltségi hozzájárulások 
megfizetésének tételes alakulásáról. 
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4.3. Gondoskodik a működés időszakában az érdekeltségi hozzájárulás beszedéséről, a 
működési költségek megfizetéséről.  
 
4.4. A bevételeket és ráfordításokat saját számláján kezeli. 
 
4.5. A Víziközmű Társulat költségeit saját számlájáról egyenlíti ki és a bevétellel 
szemben számolja el. 
 
4.6. A Víziközmű Társulat tagjait a beruházással összefüggő kérdésekben 
rendszeresen tájékoztatja. 
 
4.7. Részt vesz a kiviteli számlákat megalapozó műszaki teljesítés ellenőrzésében. 
 
4.8. A kiviteli munkák lakossági ellenőrzését koordinálja. 
 
4.9. A Víziközmű Társulat jelen megállapodásban szabályozott kérdések körében adott 
javaslatok és intézkedések szakszerűségéért az Önkormányzattal szemben felelős. 
 
4.10. Az Önkormányzat által felvételre kerülő hitel (lásd 6.6.pont) biztosítékaként 
rendelkezésre, továbbengedményezésre bocsátja az LTP megtakarításokat és a nem 
LTP-t kötők lakossági érdekeltségi hozzájárulásait. 
 
4.11. Havi rendszerességgel tájékoztatja az Önkormányzatot az LTP megtakarítások 
várható kiutalásának mértékéről és időpontjáról. 
 
 

5.) Az Önkormányzat a beruházás során különösen az alábbi feladatokat látja el: 
 
5.1. A beruházás érvényes vízjogi létesítési engedélyét névre szólóan biztosítja. 
 
5.2. A beruházáshoz kapcsolódóan a vonatkozó szabályok betartása mellett a 
szükséges (köz)beszerzési eljárás(oka)t lefolytatja, a pályázatot elnyert vállalkozóval, 
fővállalkozóval – a Víziközmű Társulat által véleményezett – vállalkozói szerződést 
saját nevében megköti. 
 
5.3. A vállalkozó (fővállalkozó) teljesítéséről kiállított és az arra jogosult által igazolt 
rész (vég)számla arányos, a vonatkozó szabályok, szerződések szerinti összegét 
kiegyenlíti. 
 
5.4. Az Önkormányzat gondoskodik a megkötött Támogatási Szerződés alapján az 
arányos támogatás összegének lehívásáról 
 
5.5. Az Önkormányzat gondoskodik a beruházást terhelő ÁFA visszaigényléséről és – 
amennyiben azt a Víziközmű Társulat finanszírozta meg – a Víziközmű Társulat 
részére történő visszautalásáról. 
 
5.6. A beruházáshoz szükséges önrész összegére (686.099.648,-Ft) hitelt vesz fel, a 
kiírt közbeszerzési eljárás keretében nyertesként kihirdetett OTP Bank Nyrt.-től. 
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5.7. Gondoskodik a 5.6. pontban megjelölt hitel esedékes törlesztő részleteinek 
megfizetéséről. 

 
6.) Ha a beruházás bármely szakaszában műszaki vagy egyéb indok alapján többletköltség 
jelentkezik, erről az Önkormányzat a Víziközmű Társulatot köteles tájékoztatni. 

 
7.) A projekt pénzügyi műveleteinek bizonylata az arra jogosult (pl.: műszaki ellenőr) által 
ellenőrzött, igazolt számla. 
 
8.) A Víziközmű Társulat működését az elfogadott Alapszabály, továbbá a Szervezeti és 
Működési Szabályzat határozza meg. 
 
9.) A Víziközmű Társulat képviselője a beruházás folyamatában, a tervanyagokba, 
dokumentációkba bármikor betekinthet. 
 
10.) A beruházás bonyolítója, műszaki ellenőre a Víziközmű Társulatot, annak szerveit 
köteles rendszeresen tájékoztatni, a kivitelezéssel kapcsolatban felvett észrevételekre, 
bejelentésekre a szükséges válaszokat írásban megadni.  
 
11.) A társberuházói megállapodásban rögzített együttműködés a beruházás befejezésével, 
üzembe helyezésével tekinthető teljesítettnek. A Víziközmű Társulat birtokában lévő 
vagyontárgyak, iratok, eszközök, jogok és kötelezettségek átadására az Önkormányzat részére 
az átadáskor hatályos jogszabályok előírásai szerint kerül sor. 
 
12.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a megállapodás tárgykörét érintő 
mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések előírásait kell alkalmazni.  
 
13.) A felek a jelen megállapodásból fakadó esetleges vitás kérdéseket, jogvitákat 
megkísérlik egymás között folytatott tárgyalások útján rendezni. Ennek eredménytelensége 
esetén az illetékes bírósághoz fordulnak.  
 
14.) Amennyiben a megállapodással érintett bármely körülmény a megállapodás fennállása 
alatt megváltozik, arról a felek egymással érdemben megegyeznek és a megállapodást közös 
megegyezéssel bármikor módosíthatják.  
 
Jelen megállapodás 4 eredeti példányban készült.  

 
Ózd, 2012…………………….. 
 
 ……………………………….   ………………………………. 
        Ózd Város Önkormányzata             Víziközmű Társulat 
képviseli: Fazekas Zoltán alpolgármester      képviseli: Fürjes Pál elnök 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 

………………………………. 
      Kovács-Hagyó Zoltán 
PH. Pénzügyi Osztály vezetője 

 
-.-.- 

 



 

 

50 

14.) napirend 
Javaslat az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú „Oktatási intézmények fejlesztése” című 

pályázat benyújtására 
 
Fazekas Zoltán elmondja, a pályázat kiemelt célja, hogy a mindennapos testnevelés 
infrastrukturális feltételeit megteremtse, az alapfokú oktatási intézményekben tornaterem, 
udvari sportpálya kialakításával lehetővé tenni, hogy minden évfolyam, minden nap 
legalább egy testnevelési órában részesüljön. Fenntartóként kizárólag egy iskolára lehet 
pályázni, ahol minimum 16 osztály működik, és a kapacitás kihasználtság eléri a 80 %-ot. 
Ezek a feltételek meghatározzák azon intézmények körét, amelyre pályázatot lehet 
benyújtani. Az Újváros téri iskolára esett a választás, de remélik a jövőben soron 
következhetnek más iskolák is. A pályázat keretében új tornaterem építésére, a jelenlegi 
kapacitás kihasználtságának növelésére törekednek. Az iskolaépületnek korszerű 
energiatakarékos felújítására, illetve az udvar említett céloknak megfelelő kialakítására 
nyílik lehetőség. A teljes összegre kívánnak pályázni, ami 100 %-os támogatottságú, 
november 15-re a pályázati anyagot be kell nyújtani.  
 
Vitális István kiemeli, önerőt nem igényel a pályázat, az előkészítés költsége 
elszámolható. Sikertelen pályázat esetén a pályázatra fordított előkészítési költségnek az 
elszámolását a felhalmozási keret terhére javasolják. Úgy gondolja azonban, hogy  a 
költségek, az elkészült engedélyes tervek nem haszontalanok, azok más pályázatokhoz is 
felhasználhatóak lehetnek, és a teljes 41,6 M Ft összegű keretet nem kell feltétlenül 
felhasználni. Mindezek figyelembevételével a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Obbágy Csaba elmondja, a köznevelési törvény előírja a mindennapos testnevelést. 
Örömmel fogadták tehát, hogy ilyen jellegű pályázatokra pályázhatnak, hisz a jelenlegi 
humán erőforrás nem biztos, hogy hosszú távon rendelkezésre fog állni, és az 
infrastrukturális háttér is gondot okozhat. Reméli nemsokára más intézmények esetében is 
sor kerülhet ilyen jellegű pályázat benyújtására. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
egyhangúlag támogatja az előterjesztést. 
 
Fürjes Pál kéri, szavazzanak az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
161/2012. (X. 18.) határozata 

az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú „Oktatási intézmények fejlesztése” című pályázat 
benyújtásáról 

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

1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Ózd Város Önkormányzata pályázatot 
nyújtson be az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú „Oktatási intézmények fejlesztése” című 
pályázatra – legfeljebb 520.000.000 Ft támogatási összeg igénylésével – az alábbi 
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iskolai intézményegység fejlesztése céljából: 
 

     Újváros Téri Általános Iskola 3600 Ózd, Újváros tér 1. hrsz: 8414/56  
 

2. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat benyújtásához 
szükséges előkészítési költségekre (megvalósíthatósági tanulmány, tervezési 
feladatok elkészítése) – a támogatási összeg legfeljebb 8 %-ának megfelelő (41,6 
MFt összegű) keretet biztosít, mely összeg a pályázat keretében elszámolható.  

      Amennyiben a pályázat támogatásban nem részesül, akkor a pályázatra fordított 
előkészítési költségfedezetét az Önkormányzat a 2012. évi költségvetésében 
felhalmozási tartalék terhére biztosítja. 

 
3. A Képviselő-testület a pályázattal kapcsolatos valamennyi dokumentum, 

nyilatkozat, szerződés aláírására a Polgármestert hatalmazza fel. 
 
Felelős:  Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Vezetője 
Határidő:  2012. november 15., illetve értelemszerűen. 
 

-.-.- 
 

15.) napirend 
Javaslat „Az LHH kistérségek projektjei” elnevezésű – TÁMOP-5.1.1-11/1/A 

kódszámú – kistérségi pályázatban való önkormányzati részvételről szóló 
327/2011. (XII. 22.) KH határozat módosítására 

 
Dr. Bélteczki János elmondja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Vitális István ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság szintén elfogadásra javasolja 
az előterjesztést. 
 
Fürjes Pál kéri, szavazzanak. 
 
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
162/2012. (X.18.) határozata  

„Az LHH kistérségek projektjei” elnevezésű – TÁMOP-5.1.1-11/1/A kódszámú –  
kistérségi pályázatban való önkormányzati részvételről szóló 327/2011.(XII.22.) KH 

határozat módosításáról 
 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 327/2011. (XII.22.) KH határozat 3. pontja az 
alábbiak szerint módosul: 
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„A Képviselő-testület az Ózd Kistérség Többcélú Társulása (3600 Ózd, Városház tér 1.) 
részére pályázati eljárás lefolytatása és óvadékfizetési kötelezettség nélkül, a pályázat 
megvalósításának kezdő időpontjától 15 éves időtartamra biztosítja az Ózd, Mekcsey út 
36. sz. alatti 269,13 m2 alapterületű ingatlant, Biztos Kezdet gyerekház és Ifjúsági ház 
kialakítása és működtetése céljára.”  
 
2. A határozat módosítással nem érintett pontjai hatályukban változatlanul fennmaradnak.  
 
Felelős:  
Az épület üzemeltetésért: Ózd Kistérség Többcélú Társulása 
Az épület bérbeadásáért:  Ózdinvest Kft. ügyvezetője 
 
Határidő: döntést követően azonnal 

-.-.- 
 

16.) napirend 
Javaslat nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak módosítására 

 
Obbágy Csaba  elmondja, technikai jellegű módosításokról van szó, a jogszabályi 
változásoknak tesznek eleget. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elfogadásra 
javasolja az előterjesztést. 
 
Tóth Pál közli, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság szintén elfogadásra 
javasolja az előterjesztést. 
 
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
163/2012. (X. 18.)  határozata 

nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak módosításáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület a Bolyky Tamás Általános Iskola Alapító Okiratának 
módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen határozat 1., 
illetve 1/a. mellékletei  szerint jóváhagyja. 
A dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel. 
 
2. A Képviselő-testület az Újváros Téri Általános Iskola Alapító Okiratának 
módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen határozat 2., 
illetve 2/a. mellékletei  szerint jóváhagyja. 
A dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel. 
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3. A Képviselő-testület a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását, 
valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen határozat 3., illetve 3/a. 
mellékletei  szerint jóváhagyja. 
A dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel. 
 
4. A Képviselő-testület a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Alapító 
Okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen 
határozat 4., illetve 4/a. mellékletei  szerint jóváhagyja. 
A dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel. 
 
5. A Képviselő-testület az Alkotmány Úti Összevont Óvoda Alapító Okiratának 
módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen határozat 5., 
illetve 5/a. mellékletei  szerint jóváhagyja. 
A dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel. 
 
6. A Képviselő-testület a Béke Telepi Óvodák Alapító Okiratának módosítását, 
valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen határozat 6., illetve 6/a. 
mellékletei  szerint jóváhagyja. 
A dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel. 
 
 
7. A Képviselő-testület a Városközponti Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának 
módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen határozat 7., 
illetve 7/a. mellékletei  szerint jóváhagyja. 
A dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel. 
 
Felelős a  törzskönyvi nyilvántartásba vétellel kapcsolatos intézkedésekért:  
               - Pénzügyi Osztály Vezetője 
Határidő: alapító okiratok aláírását követő 8 napon belül 
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1. melléklet  a  163/2012. (X. 18.)  határozathoz 
 
 

A BOLYKY TAMÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK  MÓDOSÍTÁSA 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 163/2012. (X. 18.)  határozatával a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdés, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (4) bekezdés, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.)  Korm. 
rendelet alapján  a Bolyky Tamás Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
1. 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” 
 
 
2. Az alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere: 
   
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  852011  
(1–4. évfolyam) 
 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali  
rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 852012  
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd) 
 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  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) 
 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 855911  
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Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 855912 
 (testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd) 
 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 855914  
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 855915  
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd) 
 
Iskolai intézményi étkeztetés 562913  
 
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat rendszere: 
Általános iskolai felnőttoktatás (5–8. évfolyam) 852024  
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099  
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129  
Éttermi, mozgó vendéglátás 561000  
Munkahelyi étkeztetés 562917  
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak  
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 890442 
Egyéb közfoglalkoztatás 890443 
 
Az intézmény  vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 
 
3. Az alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„8. Gazdálkodási besorolása: 
 
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait az Alsófokú 
Oktatási Intézmények Gondnoksága (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el.” 
 
 
4. Az Alapító Okirat 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: nincs”    
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6. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul 
fennmaradnak. 
 
 
Ózd, 2012. október 18. 
 
    
 Fürjes Pál  
                                                      polgármester 
 
 
 
Záradék: 
 
A Bolyky Tamás Általános Iskola Alapító Okiratát Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  163/2012. (X. 18.) határozatával hagyta jóvá. 
  
Jelen Alapító Okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép 
hatályba.  
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1/a. melléklet a163/2012. (X. 18.)  határozathoz 
 

A BOLYKY TAMÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 
 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 163/2012. (X. 18.)  határozatával a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdés, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (4) bekezdés, 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:  Bolyky Tamás Általános Iskola 
    OM azonosítója: 028908 
 
2. Székhelye:  3600 Ózd, Bolyki Tamás utca 42. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező határozat:  1581/Tk./52/VB/1983. (III.22.)  
 
4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: alapfokú oktatás  

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) 
 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  852021  
(5–8. évfolyam) 
 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali  
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 852022  
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd) 
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Általános iskolai napközi otthoni nevelés 855911  
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 855912 
 (testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd) 
 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 855914  
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 855915  
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd) 
 
Iskolai intézményi étkeztetés 562913  
 
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat rendszere: 
Általános iskolai felnőttoktatás (5–8. évfolyam) 852024  
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099  
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129  
Éttermi, mozgó vendéglátás 561000  
Munkahelyi étkeztetés 562917  
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 
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 Kissikátor 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 
 Kissikátor Községi Önkormányzatának   
 Képviselő-testülete  
      
8. Gazdálkodási besorolása: 
 
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait az Alsófokú 
Oktatási Intézmények Gondnoksága (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el. 
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9. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje 
 
Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázat útján Ózd Város Önkormányzatának  Képviselő-
testülete határozott időre bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. Az egyéb munkáltatói 
jogokat Ózd Város Polgármestere gyakorolja. 
 
10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
 
Az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. Egyéb esetekben a 
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. 
 
 Kissikátor Község Önkormányzata 
 Képviselő-testülete 
 3627 Kissikátor, Szabadság út 4.  
13. Az intézmény típusa: általános iskola 
 
14. Nemzetiségi és más feladatai: nincs    
15. Tagintézményei: nincsenek 
 
16. Telephelye(i): nincsenek 
 
17. A feladatellátás szolgáló vagyon: 
  
A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll a székhelyén lévő Ózd Városi 
Önkormányzat tulajdonában álló 8696/1 helyrajzi számú  9247 m2 alapterületű ingatlan, a 
rajta található oktatási épületekkel, tornateremmel, ebédlővel, konyhával berendezéseikkel.   
A nevelő-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott immateriális 
javak, tárgyi eszközök, mennyiségben nyilvántartott kis értékű tárgyi eszközök.  
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 
Ingóságok, eszközök az intézmény általános vagyonleltára szerint 
 
18. Vagyon feletti rendelkezési jog: 
 
Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlan vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni. 
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A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályairól 
szóló rendeletek az irányadók. 
 
19. Maximális tanulólétszám: 571 fő 
 
20. Tagozat megnevezése: nincs 
 
21. Évfolyamok száma:   Az intézmény, 1-8. általános iskolai évfolyammal működik. 
 
Ózd, 2012. október 18. 
 
 
 Fürjes Pál  
                                                                                     polgármester 
 
Záradék: 
A Bolyky Tamás Általános Iskola Alapító Okiratát Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 163./2012. (X. 18.) határozatával  hagyta jóvá. 
 
Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.  
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függelék 

 
 

AZ INTÉZMÉNY  
(BOLYKY TAMÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA) 

MŰKÖDÉSI TERÜLETE 
 

 
Balassi Bálint utca  
Baranyai utca  
Batthyányi utca  
Bláthy Ottó utca  
Bolyki főút páros oldal 
Bolyki Tamás utca páros, 22-118. 
Búzás völgy  
Csaba utca  
Cséti Ottó utca  
Debreceni utca  
Ifjúság utca  
Gömöri utca  
Liszt Ferenc utca  
Kölcsey utca  
Március 15 utca részletes, páratlan 41-97., páros 60-186. 
Mészáros Lázár utca  
Mosonyi Mihály utca  
Nagy Imre út  
Pap út  
Strand utca  
Szeder utca  
Szent István utca részletes, páratlan 25-39. 
Szigligeti utca  
Thököly Imre utca  
Zalai utca                      
 
Kissikátor község teljes közterülete 
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2. melléklet a 163/2012. (X. 18.) határozathoz 

 
AZ ÚJVÁROS TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK  MÓDOSÍTÁSA 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 163/2012. (X. 18.)  határozatával a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdés, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (4) bekezdés, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.)  Korm. 
rendelet alapján az Újváros Téri Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
1. 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” 
 
2. Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere: 
    
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  852011  
(1–4. évfolyam) 
 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali  
rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 852012  
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd) 
 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  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) 
 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 855911  
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 855912  
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(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd) 
 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 855914  
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 855915  
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd) 
 
Iskolai intézményi étkeztetés 562913  
 
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat rendszere: 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099  
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129  
Éttermi, mozgó vendéglátás 561000  
Munkahelyi étkeztetés 562917  
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak  
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 890442 
Egyéb közfoglalkoztatás 890443 
 
Az intézmény  vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 
 
3. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„8. Gazdálkodási besorolása: 
 
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait az Alsófokú 
Oktatási Intézmények Gondnoksága (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el.” 
 
4. Az Alapító Okirat 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: nincs” 
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6. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul 
fennmaradnak. 
 
 
Ózd, 2012. október 18. 
 
 
    
 Fürjes Pál  
                                                      polgármester 
 
 
 
 
Záradék: 
 
Az Újváros Téri Általános Iskola Alapító Okiratát Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 163/2012. (X. 18.)  határozatával hagyta jóvá. 
  
Jelen Alapító Okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép 
hatályba.  
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2/a. melléklet a163/2012. (X. 18.)  határozathoz 
 

AZ ÚJVÁROS TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  szövege 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 163/2012. (X. 18.)  határozatával a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdés, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (4) bekezdés, 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:  Újváros Téri Általános Iskola 
    OM azonosítója: 028906 
 
2. Székhelye:  3600 Ózd, Újváros tér 1 
 
3. Létrehozásáról rendelkező határozat: 916/Tk. 78/VB/1978. (VII. 11.)  
 
4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: alapfokú oktatás   

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) 
 
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) 
 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 855911  
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 855912  
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(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd) 
 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 855914  
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 855915  
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd) 
 
Iskolai intézményi étkeztetés 562913  
 
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat rendszere: 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099  
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129  
Éttermi, mozgó vendéglátás 561000  
Munkahelyi étkeztetés 562917  
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 
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 
 36000 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: 
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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: nincs 
 
15. Tagintézményei: nincsenek 
 
16. Telephelye(i): nincsenek 
 
17. A feladatellátás szolgáló vagyon: 
  
A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll a székhelyén lévő Ózd Városi 
Önkormányzatának tulajdonában álló, 8414/56 hrsz. alatt nyilvántartott, 12983 m2 
alapterületű ingatlan, a rajta található oktatási épülettel, tornateremmel és berendezésekkel, a 
hozzá tartozó sport- és játszó udvarral (3600 Ózd, Újváros tér 1. szám). 
 A nevelő-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott immateriális 
javak, tárgyi eszközök, mennyiségben nyilvántartott kis értékű tárgyi eszközök.  
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 
Ingóságok, eszközök az intézmény általános vagyonleltára szerint 
18. Vagyon feletti rendelkezési jog: 
 
Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlan vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni. 
A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályairól 
szóló rendeletek az irányadók. 
 
19. Maximális tanulólétszám:  571 fő 
 
20. Tagozat megnevezése:  nincs 
 
21. Évfolyamok száma: Az intézmény 1-8. általános iskolai évfolyammal működik. 
 
Ózd, 2012. október 18.       Fürjes Pál  
                                                                                         polgármester 
 
 Záradék: 
A Újváros Téri Általános Iskola Alapító Okiratát Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 163/2012. (X. 18.)  határozatával hagyta jóvá.  
 
Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.  
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 függelék 
 
 
 
 
 

AZ ÚJVÁROS TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA 
MŰKÖDÉSI TERÜLETEI 

 
 
 
 

 
Felvételi körzet:  

3600 Ózd, BIBÓ ISTVÁN UTCA  

3600 Ózd, BOLYKI FŐÚT részletes, páratlan 39- 

3600 Ózd, HALÁSZ UTCA  

3600 Ózd, SZENT ISTVÁN UTCA részletes, páratlan 1-11, páros 2-36 

3600 Ózd, ÚJVÁROS TÉR  

3625 Ózd, BOLYKI FŐÚT páratlan oldal 
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3. melléklet a163/2012 (X. 18) határozathoz 

 
A VASVÁR ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK  MÓDOSÍTÁSA 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 163/2012. (X. 18.)  határozatával a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdés, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (4) bekezdés, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.)  Korm. 
rendelet alapján a Vasvár Úti Általános Iskola  Alapító Okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
1. 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” 
 
2. Az alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere: 
 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  852011  
(1–4. évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali  
rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 852012  
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd) 
 
 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  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) 
 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 855911  
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 855912  
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(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd) 
 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 855914  
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 855915  
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd) 
 
Iskolai intézményi étkeztetés 562913  
 
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat rendszere:  
 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099  
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129  
Éttermi, mozgó vendéglátás 561000  
Munkahelyi étkeztetés 562917  
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak  
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 890442 
Egyéb közfoglalkoztatás 890443 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 
 
3. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„8. Gazdálkodási besorolása: 
 
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügy-gazdasági feladatait az Alsófokú 
Oktatási Intézmények Gondnoksága (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el.” 
 
4. Az Alapító Okirat 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: nincsenek„ 
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6. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul 
fennmaradnak. 
 
 
Ózd, 2012. október 18. 
  
 
   
 Fürjes Pál  
                                                      polgármester 
 
 
 
 
Záradék: 
 
A Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratát Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  163/2012. (X. 18.)  határozatával hagyta jóvá. 
  
Jelen Alapító Okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép 
hatályba.  
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3/a. melléklet a 163/2012. (X. 18.) határozathoz 
 

A  VASVÁR  ÚTI  ÁLTALÁNOS  ISKOLA 
ALAPÍTÓ  OKIRATÁNAK 

 
 módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 163/2012. (X. 18.)  határozatával a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdés, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (4) bekezdés, 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:  Vasvár Úti Általános Iskola 
    OM azonosítója: 028907 
 
2. Székhelye:  3600 Ózd, Vasvár út 37/A. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező határozat:  82/VB/1977. (VII. 26.) 
 
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) 
 
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) 
 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 855911  
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Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 855912  
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd) 
 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 855914  
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 855915  
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd) 
 
Iskolai intézményi étkeztetés 562913  
 
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat rendszere:  
 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099  
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129  
Éttermi, mozgó vendéglátás 561000  
Munkahelyi étkeztetés 562917  
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak  
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 890442 
Egyéb közfoglalkoztatás 890443 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
6.  Működési köre: alapfokú oktatás Ózd területén 
 Jelen Alapító Okirat  függelékében 
 meghatározott területein 
 
7. Irányító szerv neve, székhelye: Ózd Város Önkormányzatának  
 Képviselő-testülete  
 3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
    Felügyeleti szerve: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-
 testülete 
 
8. Gazdálkodási besorolása: 
 
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügy-gazdasági feladatait az Alsófokú 
Oktatási Intézmények Gondnoksága (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el. 
 
9. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
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Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázat útján Ózd Város Önkormányzatának 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: nincsenek  
 
15. Tagintézményei: nincsenek 
 
16. Telephelye: 
      Tehetséggondozó Központ 3600 Ózd, Vasvár út 56. 
 
17. A feladatellátás szolgáló vagyon:  
  
A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll: 

 a székhelyén lévő Ózd Városi Önkormányzat tulajdonában álló 7714/5 sz. alatt 
nyilvántartott, 10545 m2 alapterületű ingatlan,   a rajta található oktatási épületekkel, 
tornateremmel, sport- és egyéb udvarral.   (3600 Ózd, Vasvár út 37/A. szám). 

 
 Telephelyén lévő, Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában álló 7344 hrsz. alatt 

nyilvántartott, 751 m2 alapterületű ingatlan (3600 Ózd, Vasvár út 56. szám). 
 

 A nevelő-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott 
immateriális javak, tárgyi eszközök, mennyiségben nyilvántartott kis értékű tárgyi 
eszközök.  

Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához 
szabadon használhatja. 
Ingóságok, eszközök az intézmény általános vagyonleltára szerint. 
 

18. Vagyon feletti rendelkezési jog: 
 
Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlan vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni. 
A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályairól 
szóló rendeletek az irányadók. 
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19. Maximális tanulólétszám:  858 
 
20. Tagozat megnevezése:  nincs 
 
21. Évfolyamok száma:   Az intézmény 1-8. általános iskolai évfolyammal működik. 
 
Ózd, 2012. október 18. 
 Fürjes Pál 
                                                                                                     polgármester 
 
Záradék: 
A Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratát Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 163/2012. (X. 18.)   határozatával hagyta jóvá.  
 
Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba. 
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függelék 
 

VASVÁR  ÚTI  ÁLTALÁNOS  ISKOLA  
FELVÉTELI KÖRZETE 

 
Intézmény OM azonosító:  028907 
Intézménynév:   Vasvár Úti Általános Iskola 
Felvételi körzet - 3600 Ózd  alábbi közterületei: 
  

48-AS ÚT 
ADY ENDRE UTCA 
BARTÓK BÉLA UTCA 
BÁNYÁSZ UTCA 
BEM UTCA 
BETHLEN GÁBOR UTCA  
BOCSKAI ISTVÁN UTCA  
CIPÓ UTCA  
CSÁKÁNY UTCA  
CSOKONAI UTCA  
EGYHÁZ VÖLGY  
ÉPÍTŐK ÚTJA  
FÜREDI UTCA  
GYÚJTÓ TÉR  
HAJNÓCZY JÓZSEF UTCA  
IPARVASÚT UTCA  
ÍV ÚT 
JÓZSEF ATTILA ÚT 
KATONA JÓZSEF ÚT  
KAZINCZY FERENC UTCA 
KENDERSZER ÚT 
KISAMERIKA SOR  
KOLOZSI ISTVÁN UTCA  
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ UTCA  
LOMB UTCA  
MARTINOVICS IGNÁC ÚT  
MEGGYES UTCA  
MOGYORÓSVÖLGY 
MIKES KELEMEN ÚT  
MUNKÁS ÚT  
NAGYAMERIKA ÚT  
NEMZETŐR UTCA  
OKTÓBER 23 TÉR 
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PETŐFI TÉR 
RADNÓTI MIKLÓS UTCA 
RÁKÓCZI FERENC UTCA 
RÉVAY UTCA 
STURMÁN UTCA 
TÁNCSICS TELEP 
TEMETŐ UTCA  
VAJDA JÁNOS UTCA 
VÁR UTCA  
VÁROSHÁZ TÉR  
VAS KÖZ  
VASVÁR ÚT  
VASVÁRI PÁL  
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4. melléklet a 163/2012. (X. 18.) határozathoz 
 

A SZÉCHENYI ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK  MÓDOSÍTÁSA 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 163/2012. (X. 18.)  határozatával a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdés, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (4) bekezdés, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.)  Korm. 
rendelet alapján a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

A szakközépiskolában az általános és a szakmai műveltséget megalapozó, 
azt kiterjesztő  és a további műveltség megszerzését elősegítő nevelő-oktató 
tevékenység folyik. A szakközépiskola biztosítja az érettségi vizsgára és a  
felsőfokú tanulmányokra vagy a munkába állásra való felkészülést.     

 
   Szakágazati besorolás: általános középfokú oktatás     853100” 
 
2. Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere: 
   
Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 853121  
(nyelvi előkészítő évfolyam, 
közgazdasági és ügyviteli szakmacsoportos osztályok, valamint 
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos osztályok ) 
 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 853122  
szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam) 
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd) 
 
Nemzetiségi  tanulók nappali rendszerű                                  853123  
szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) 
 
Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon (középfokú) 853211  
 
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 853212  
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd) 
 
Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon (középfokú) 853221  
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Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő  
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 853222  
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd) 
 
Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a  
szakképzési évfolyamokon 853231  
 
Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű  
szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 853232  
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd) 
 
(Szakmák jegyzékét az Alapító Okirat  függeléke tartalmazza.) 
 
Felsőfokú szakképzés 854211  
Iskolai intézményi étkeztetés 562913  
 
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat rendszere:  
 
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 853214  
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati  
felnőttoktatás 853224  
Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 853234  
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 855931  
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 855932  
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099  
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129  
Éttermi, mozgó vendéglátás 561000  
Munkahelyi étkeztetés 562917  
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 931204  
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak  
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 890442 
Egyéb közfoglalkoztatás 890443 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 
 
3. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„8. Gazdálkodási besorolása: 
 
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügy-gazdasági feladatait az Alsófokú 
Oktatási Intézmények Gondnoksága (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el.” 
 
4. Az Alapító Okirat 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: nincs„ 
 
 
6. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul 
fennmaradnak. 
 
 
Ózd, 2012. október 18. 
  
   
 Fürjes Pál  
                                                      polgármester 
 
Záradék: 
 
A Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okiratát Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 163/2012. (X. 18.) határozatával hagyta jóvá. 
  
Jelen Alapító Okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép 
hatályba. 



 

 

81 

4/a. melléklet a 163./2012. (X. 18.) határozathoz 
 

SZÉCHENYI ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 
A L A P Í T Ó  O K I R A T Á N A K  

 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 163/2012. (X. 18.)  határozatával a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdés, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (4) bekezdés, 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:  Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola 
    Rövid neve: SZIKSZI 
    OM azonosítója: 029306 
 
2. Székhelye:  3600 Ózd, 48-as út 6. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező határozat:  147/KH/2008. (V. 28.) 
 
4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

A szakközépiskolában az általános és a szakmai műveltséget megalapozó, 
azt kiterjesztő  és a további műveltség megszerzését elősegítő nevelő-oktató 
tevékenység folyik. A szakközépiskola biztosítja az érettségi vizsgára és a  
felsőfokú tanulmányokra vagy a munkába állásra való felkészülést.     

 
   Szakágazati besorolás: általános középfokú oktatás     853100 
 
5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere: 
   
Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 853121  
(nyelvi előkészítő évfolyam, 
közgazdasági és ügyviteli szakmacsoportos osztályok, valamint 
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos osztályok ) 
 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 853122  
szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam) 
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd) 
 
Nemzetiségi  tanulók nappali rendszerű                                  853123  
szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) 
 
Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon (középfokú) 853211  
 
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 853212  
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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) 
 
Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon (középfokú) 853221  
   
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő  
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 853222  
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd) 
 
Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a  
szakképzési évfolyamokon 853231  
 
Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű  
szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 853232  
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd) 
 
(Szakmák jegyzékét az Alapító Okirat  függeléke tartalmazza.) 
 
Felsőfokú szakképzés 854211  
Iskolai intézményi étkeztetés 562913  
 
 
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat rendszere:  
 
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 853214  
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati  
felnőttoktatás 853224  
Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 853234  
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 855931  
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 855932  
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099  
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129  
Éttermi, mozgó vendéglátás 561000  
Munkahelyi étkeztetés 562917  
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 931204  
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: általános középfokú oktatás Észak-magyarországi régió területén 
  
      
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 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, illetve fenntartó neve és címe:  Ózd Város Önkormányzata 
  3600 Ózd, Városház tér 1. 

 
13. Az intézmény típusa:  szakközépiskola 
 
14. Nemzetiségi és más feladatai: nincs    
     
15. Tagintézményei: nincsenek 
 
16. Telephelye(i): nincsenek 
 
17. A feladatellátás szolgáló vagyon:  
 
A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll a székhelyén lévő Ózd Városi 
Önkormányzat tulajdonában álló 5286. hrsz.-ú , 6960 m2 alapterületű föld a rajta található 
épületekkel, építményekkel. (3680 m2 alapterület.) (3600 Ózd, 48-as út 6.) 
 
A nevelő-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott immateriális 
javak, tárgyi eszközök, mennyiségben nyilvántartott kis értékű tárgyi eszközök.  
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 
Ingóságok, eszközök az intézmény általános vagyonleltára szerint. 
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18. Vagyon feletti rendelkezési jog: 
 
Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlan vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni. 
A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályairól 
szóló rendeletek az irányadók. 
 
19. Maximális tanulólétszám: 560 fő 
 
20. Tagozat megnevezése: nappali 
 
21. Évfolyamok száma:  
 
Az intézmény nyelvi előkészítő évfolyammal, 9-12/13. évfolyammal és 13-14. szakképző 
évfolyammal működik 
 
Ózd, 2012. október 18. 
 
 
 Fürjes Pál 
                                                                                    polgármester 
 
Záradék: 
 
A Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okiratát Ózd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 163/2012. (X. 18.)  határozatával hagyta jóvá.  
Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.  
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függelék 
 
 

A SZÉCHENYI ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI 

SZAKKÖZÉPISKOLA SZAKKÉPZÉSEI 

 
 

1. A szakképzési évfolyamokon az alábbi szakmákban folyik képzés az RFKB döntése 

és a Sajó-menti TISZK-kel való egyeztetés szerint: 

 

52 342 01 0000 00 00 Marketing- és reklámügyintéző   / vagy 

54 345 02 0000 00 00 Logisztikai ügyintéző; 

52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintéző; 

54 346 01 0010 54 03 Ügyintéző titkár. 

 

 

2. Indítható további szakmák: 

 

52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző; 

52 341 04 1000 00 00 Kereskedelmi ügyintéző, 

52 347 03 0000 00 00 Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens, 

54 812 02 0010 54 01 Protokollügyintéző 

54 812 02 0010 54 02 Utazásügyintéző  

54 346 01 0010 54 01 Idegen nyelvi titkár 

54 346 01 0010 54 02 Iskolatitkár 

33 346 01 1000 00 00 Irodai asszisztens 
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5. melléklet a 163/2012. (X. 18.)  határozathoz 

 
AZ ALKOTMÁNY ÚTI ÖSSZEVONT ÓVODA 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK  MÓDOSÍTÁSA 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 163/2012. (X. 18.)  határozatával a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdés, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (4) bekezdés, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.)  Korm. 
rendelet alapján az Alkotmány Úti Összevont Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1. 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” 
 
2. 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  
 
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  
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680001 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb  
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időtartamú közfoglalkoztatása 890442 
Egyéb közfoglalkoztatás 890443 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 
 
3. Az alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„8. Gazdálkodási besorolása: 
 
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdaságit feladatait az Alsófokú 
Oktatási Intézmények Gondnoksága (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el.” 
 
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 jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul 
fennmaradnak. 
 
Ózd, 2012. október 18. 
 Fürjes Pál  
                                                      polgármester 
Záradék: 
 
Az Alkotmány Úti Összevont Óvoda Alapító Okiratát Ózd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  163/2012. (X. 18.)  határozatával hagyta jóvá. 
  
Jelen Alapító Okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép 
hatályba. 
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5/a. melléklet a163/2012. (X. 18.) határozathoz 
 

AZ ALKOTMÁNY ÚTI ÖSSZEVONT ÓVODA 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 

 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 163/2012. (X. 18.)  határozatával a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdés, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (4) bekezdés, 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:  Alkotmány Úti Összevont Óvoda 
    OM azonosítója: 028511 
 
2. Székhelye:  3600 Ózd, Alkotmány út 2. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező határozat: 94/KH/1996. (VIII. 28.)   
 
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  
Éttermi, mozgó vendéglátás 561000  
Munkahelyi étkeztetés 562917  
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680001 
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Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 
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 
 Bükkmogyorósd község 
 Csernely község 
 Domaháza község területén 
 Jelen Alapító Okirat függelékében 
 meghatározott területen 
 
7. Irányító szerve neve, székhelye: Ózd Város Önkormányzatának  
 Képviselő-testülete 
 3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
Felügyeleti szerve: Ózd Város Önkormányzatának 
 Képviselő-testülete 
 Bükkmogyorósd Község Önkormányzatának  
 Képviselő-testülete 
 Csernely Község Önkormányzatának 
 Képviselő-testülete 
 Domaháza Község Önkormányzatának 
 Képviselő-testülete 
8. Gazdálkodási 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. 
 
12/A. Fenntartó(k) neve és címe:  Ózd Város Önkormányzatának 
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 Képviselő-testülete 
 3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
 Bükkmogyorósd Község Önkormányzatának 
 Képviselő-testülete 
 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5. 
 
 Csernely Község Önkormányzatának 
 Képviselő-testülete 
 3648 Csernely, Kissor út 26. 
 
 Domaháza Község Önkormányzatának 
 Képviselő-testület 
 3627 Domaháza, Petőfi út 9. 
 
13. Az intézmény típusa: napköziotthonos óvoda 
14. Nemzetiségi  és más feladatai:   nemzetiségi  oktatás kizárólag magyar nyelven 
 
15. Tagintézményei: Mogyorósvölgyi Tagóvoda  
 Csernelyi Tagóvoda 
  Domaházi Tagóvoda  
16. Telephelyei:  
 
Alkotmány Úti Óvoda 3600 Ózd, Alkotmány út 2. (székhely) 
Mogyorósvölgyi Tagóvoda tagintézmény 3600 Ózd, Mogyorósvölgy 2/A. 
Csernelyi Tagóvoda            tagintézmény 3648 Csernely, Kissor út 29. 
Domaházi Tagóvoda           tagintézmény 3627 Domaháza, Dózsa György út 69/A. 
 
17. A feladatellátást szolgáló vagyon: 
 
Ózd város tulajdonában álló: 
5036 hrsz. alatt nyilvántartott 5445 m2 alapterületű ingatlan a rajta található óvoda épülettel, 
szolgálati lakással, játszóudvarral és melegítő konyhával (3600 Ózd, Alkotmány út 2.). 
 
6627 hrsz. alatt nyilvántartott 2403 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található óvoda épülettel 
és játszó udvarral (3600 Ózd, Mogyorósvölgy 2/A.). 
 
Csernely község tulajdonában álló: 
1021 hrsz. alatt nyilvántartott 249 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található óvoda épülettel és 
játszóudvarral (3648 Csernely, Kissor út 29.) 
 
Domaháza község tulajdonában álló:  
97/2 hrsz. alatt nyilvántartott 2666 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található óvodával  (3627 
Domaháza, Dózsa György út 69/A.) 
 
A nevelő-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott immateriális 
javak, tárgyi eszközök, mennyiségben nyilvántartott kis értékű tárgyi eszközök.  
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 
Ingóságok, eszközök az intézmény általános vagyonleltára szerint. 
 
18. Vagyon feletti rendelkezési jog: 
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Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlan vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni. 
A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályairól 
szóló rendeletek az irányadók. 
19. Maximális gyermeklétszám:  

Alkotmány Úti Óvoda 100 fő 
Mogyorósvölgyi Tagóvoda   70 fő  
Csernelyi Tagóvoda   31 fő 
Domaházi Tagóvoda   43 fő 

 
20. Tagozat megnevezése:     nincs 

 
21. Csoportok száma: 

Alkotmány Úti Óvoda 4 óvodai csoport 
Mogyorósvölgyi Tagóvoda 3 óvodai csoport 
Csernelyi Tagóvoda 1 óvodai csoport 
Domaházi Tagóvoda 2 óvodai csoport 

 
 
Ózd, 2012. október 18.       Fürjes Pál  
                                                      polgármester 
Záradék: 
 
Az Alkotmány Úti Összevont Óvoda Alapító Okiratát Ózd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 163/2012. (X. 18.) határozatával hagyta jóvá. 
  
Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.  
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Függelék 
ALKOTMÁNY ÚTI ÖSSZEVONT ÓVODA  

FELVÉTELI KÖRZETE 
 
Alkotmány Úti Óvoda 
Akácos út 
Alkotmány út 
Gyár út 
Hetes telep  
Hetes völgy  
Ív út 
Kazinczy Ferenc utca 
Október 23. tér  
Óvoda utca  
Rombauer Tivadar tér 
Szabó Lőrinc utca  
Táncsics telep  
Új telep  
Váci Mihály utca 
Vajda János utca 
 
Mogyorósvölgyi Tagóvoda: 
48-as út 
Ady Endre utca     
Bartók Béla utca  
Bányász utca 
Béke utca     
Bem út 
Cserdalápa utca   
Egyház völgy   
József Attila út   
Karu utca    
Kazinczy Ferenc utca  
Kenderszer út    
Mogyorós völgy 
Pázmány út    
Rákóczi Ferenc utca 
Révay utca 
Sturman utca    
Szondi György utca   
Toldi Miklós utca   
 
Csernelyi Tagóvoda: 
Csernely és  Bükkmogyorósd község teljes közterülete 
Domaházi Tagóvoda: 
Domaháza község teljes közterülete 
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6. melléklet a163/2012. (X. 18.) határozathoz 

 
A BÉKE TELEPI ÓVODÁK  

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 163/2012. (X. 18.)  határozatával a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdés, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (4) bekezdés, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.)  Korm. 
rendelet alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt -  Alapító Okiratot adja ki: 
 
1. 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” 
 
2. Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere: 
 
Óvodai nevelés, ellátás 851011  
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 851012  
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd) 
 
Nemzetiségi  óvodai nevelés, ellátás 851013  
 
Óvodai intézményi étkeztetés 562912  
  
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat rendszere: 
 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099  
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129  
Éttermi, mozgó vendéglátás 561000  
Munkahelyi étkeztetés 562917  
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb  
időtartamú közfoglalkoztatása 890442 
Egyéb közfoglalkoztatás 890443 
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Az intézmény  vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 
 
3. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„8. Gazdálkodási besorolása: 
 
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait az Alsófokú 
Oktatási Intézmények Gondnoksága (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el.” 
 
4. Az Alapító Okirat 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 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 jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul 
fennmaradnak. 
 
Ózd, 2012. október 18. 
 Fürjes Pál  
                                                     polgármester 
Záradék: 
A  Béke Telepi Óvodák Alapító Okiratát Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
163/2012. (X. 18.) határozatával hagyta jóvá.  
 
Jelen Alapító Okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép 
hatályba. 
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6/a. melléklet  a 163/2012. (X. 18.) határozathoz 
 

A BÉKE TELEPI ÓVODÁK  
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 

 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 163/2012. (X. 18.)  határozatával a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdés, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (4) bekezdés, 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:   Béke Telepi Óvodák 
    OM azonosítója:  028524 
 
2. Székhelye:   3600 Ózd, Újváros tér 2. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező határozat: 94/KH/1996. (VIII. 28.) 
 
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  
 
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 végzett alaptevékenységek szakfeladat rendszere: 
 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099  
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129  
Éttermi, mozgó vendéglátás 561000  
Munkahelyi étkeztetés 562917  
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 
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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 
 Kissikátor község 
 Jelen Alapító Okirat függelékében 
 meghatározott területen 
 
7. Irányító szerv neve, székhelye: Ózd Város Önkormányzatának  
 Képviselő-testülete 
 3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
    Felügyeleti szerve: Ózd Város Önkormányzatának  
 Képviselő-testülete 
 

       Kissikátor 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 a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 
IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
11. Jogi személyiségű szervezeti egysége: nincs 
 
12. Alapító neve és címe: Ózd Város Önkormányzatának  
 Képviselő-testülete  
 3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
12/A. Fenntartó(k) neve és címe:   Ózd Város Önkormányzatának 
  Képviselő-testülete 
  3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
 Kissikátor Község Önkormányzata 
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 Képviselő-testülete 
 3627 Kissikátor, Szabadság út 4.  
 
13. Az intézmény típusa: napköziotthonos óvoda 
 
14. Nemzetiségi  és más feladatai:   nemzetiségi  oktatás kizárólag magyar nyelven 
      
15. Tagintézményei:    Árpád Vezér Úti Tagóvoda 
 
16. Telephelyei:        
   
1. Újváros Téri Óvoda 3600 Ózd Újváros tér 2. (székhely) 
2. Árpád Vezér Úti Tagóvoda tagintézmény 3600 Ózd, Árpád vezér út 33. 
 
17. A feladatellátás szolgáló vagyon:  
 
Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában álló:   
 
- 8415/13/14 hrsz. alatt nyilvántartott, 6555 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található óvoda 

épülettel, bölcsődei szárnnyal, főzőkonyhával és játszó udvarral (3600 Ózd, Újváros tér 2. 
szám). 

 
- 8137 hrsz. alatt nyilvántartott 2397 m2 alapterületű ingatlan a rajta található óvoda épülettel, 

tornaszobával, melegítő konyhával és játszó udvarral (3600 Ózd, Árpád vezér út 33.) 
 
A nevelő-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott immateriális 
javak, tárgyi eszközök, mennyiségben nyilvántartott kis értékű tárgyi eszközök.  
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 
Ingóságok, eszközök az intézmény általános vagyonleltára szerint 
 
18. Vagyon feletti rendelkezési jog: 
 
Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlan vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni. 
A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályairól 
szóló rendeletek az irányadók. 
 
19. Maximális gyermeklétszám:      
 
Újváros Téri Óvoda  205 fő   
Árpád Vezér Úti Tagóvoda  100 fő 
 
20. Tagozat megnevezése:  nincs 
 
21. Csoportok  száma: 
  
Újváros Téri Óvoda 9 óvodai csoport 
Árpád Vezér  Úti Tagóvoda 4 óvodai csoport 
 
Ózd, 2012. október 18.  
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 Fürjes Pál  
                                                                                     polgármester 
 
Záradék: 
A  Béke Telepi Óvodák Alapító Okiratát Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
163/2012. (X. 18.) határozatával hagyta jóvá.  
 
Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.  
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 függelék 

BÉKE  TELEPI  ÓVODÁK  FELVÉTELI  KÖRZETE 
 
028 524 Újváros Téri Óvoda (központ) 
 
Tagóvoda: 
Árpád Vezér Úti Óvoda 
 
Körzet:  
Újváros Téri Óvoda: 
Újváros tér 
Bibó út 
Bolyki főút 
Halász utca 
Szent I. út 
Baranyai út 
Bolyky T. út 
Búzásvölgy 
Debreczeni út 
Kölcsey út 
Gömöri utca 
Március 15. út 
Nagy Imre út 
Szentsimon településrész 
Kissikátor település 
 
Árpád Vezér Úti Óvoda: 
Árpád vezér út 
Bulcsú út 
Lehel vezér út 
Szabolcsköz 
Géza út 
Strand út 
Malom út 
Zrínyi út 
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7. melléklet a 163/2012. (X. 18.) határozathoz 
 

A VÁROSKÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK  MÓDOSÍTÁSA 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 163/2012. (X. 18.)  határozatával a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdés, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (4) bekezdés, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.)  Korm. 
rendelet alapján a Városközponti Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1. 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” 
 
2. Az alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„5. (Szakmai) alaptevékenységek szakfeladat rendszere: 
 
Óvodai nevelés, ellátás 851011  
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 851012  
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd) 
 
Óvodai intézményi étkeztetés 562912  
 
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat rendszere: 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099  
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129  
Éttermi, mozgó vendéglátás 561000  
Munkahelyi étkeztetés 562917  
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680001 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 
 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb  
időtartamú közfoglalkoztatása 890442 
Egyéb közfoglalkoztatás 890443 
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Az intézmény  vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 
 
3. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„8. Gazdálkodási besorolása: 
 
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait az Alsófokú 
Oktatási Intézmények Gondnoksága (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el.” 
 
4. Az Alapító Okirat 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:    nincs” 
 
6. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul 
fennmaradnak. 
 
Ózd, 2012. október 18. 
 Fürjes Pál  
                                                      polgármester 
 
Záradék: 
 
A Városközponti Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát Ózd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 163/2012. (X. 18.) határozatával hagyta jóvá. 
  
Jelen Alapító Okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép 
hatályba. 
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7/a. melléklet a 163/2012. (X. 18.)  határozathoz 
 

A VÁROSKÖZPONTI  NAPKÖZIOTTHONOS  ÓVODA 
ALAPÍTÓ  OKIRATÁNAK 

 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 163/2012. (X. 18.)  határozatával a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdés, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (4) bekezdés, 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:  Városközponti  Napköziotthonos Óvoda 
    OM azonosítója: 028516 
 
2. Székhelye:  3600  Ózd, Katona József út 7. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező határozat: 94/KH/1996. (VIII. 28.) 
 
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  
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 851012  
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességgel küzd) 
 
Óvodai intézményi étkeztetés 562912  
 
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladat rendszere: 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099  
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129  
Éttermi, mozgó vendéglátás 561000  
Munkahelyi étkeztetés 562917  
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680001 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb  
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időtartamú közfoglalkoztatása 890442 
Egyéb közfoglalkoztatás 890443 
 
Az intézmény  vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
6. Működési köre:  Óvodai nevelés   
 Ózd város 
 Jelen Alapító Okirat függelékében 
 meghatározott területen 
 
7. Irányító szerv neve, székhelye: Ózd Város Önkormányzatának  
 Képviselő-testülete 
 3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
    Felügyeleti szerve: Ózd Város Önkormányzatának  
 Képviselő-testülete 
 
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: napköziotthonos óvoda 
 
14. Nemzetiségi  és más feladatai:    nincs 
            
15. Tagintézményei: Nemzetőr Úti Óvoda 
 
16. Telephelyei:        
 
Katona József Úti Óvoda 3600 Ózd, Katona J. út 7. (székhely) 
Nemzetőr Úti  Óvoda  tagintézmény 3600 Ózd, Nemzetőr út 18.  
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17. A feladatellátás szolgáló vagyon:  
 
Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában álló:   
 
- 7710 hrsz. alatt nyilvántartott, 2589 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található óvodai 
épülettel, főzőkonyhával és a hozzá tartozó játszó udvarral (3600 Ózd, Katona J. út 7. szám). 
 
- 7359 hrsz. alatt nyilvántartott 4894 m2 alapterületű ingatlan a rajta található óvoda épülettel, 
főzőkonyhával, tornaszobával és a hozzá tartozó játszó udvarral (3600 Ózd, Nemzetőr út 18. 
szám). 
 
A nevelő-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott immateriális 
javak, tárgyi eszközök, mennyiségben nyilvántartott kis értékű tárgyi eszközök.  
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 
Ingóságok, eszközök az intézmény általános vagyonleltára szerint 
 
18. Vagyon feletti rendelkezési jog: 
 
Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlan vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni. 
A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályairól 
szóló rendeletek az irányadók. 
 
19. Maximális gyermeklétszám:      
 
Katona József úti Óvoda  100 fő 
Nemzetőr Úti  Óvoda   150 fő 
 
20. Tagozat megnevezése:  nincs 
 
 
21. Csoportok  száma: 
  
Katona József Úti Óvoda 4 óvodai csoport 
Nemzetőr Úti Óvoda 6 óvodai csoport 
 
 
Ózd, 2012. október 18. 
 
 
 Fürjes Pál
 polgármester 
 
Záradék: 
 
A Városközponti  Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát Ózd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 163/2012. (X. 18.)  határozatával hagyta jóvá.  
 
Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.



 
 

 

105 

 
 

függelék 

VÁROSKÖZPONTI ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETE 
 
 
Katona József Úti Óvoda (központ)  
028 516 
- Nemzetőr Úti Tagóvoda 
0 
Körzetek: 
 
Katona József Úti Óvoda: 
Városközpont 
Meggyes 
Cipó és bekötő útjaik  
Vasvár út 
Kisamerika sor 
Nagyamerika sor 
 
 
Nemzetőr Úti Tagóvoda: 
Nemzetőr út 
Zrínyi út 
 

-.-.- 
 

17.) napirend 
Javaslat az Ózdi Művelődési Intézményekben Önkéntes Pont létrehozásával 
kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére 

 
Fürjes Pál elmondja, a korábbi lakossági fórumokon kérdésként vetődött fel, hol lehet 
önkéntes munkára jelentkezni. Hiánypótlásnak tesznek eleget, az Ózdi Művelődési 
Intézmények helyt ad az Önkéntes Pontnak, így bekapcsolódnak az országos hálózatba. 
 
Obbágy Csaba gratulál ehhez a kezdeményezéshez. Az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Fürjes Pál kéri, szavazzanak. 
 
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
164/2012. (X.18.) határozata 

az Ózdi Művelődési Intézményekben Önkéntes Pont létrehozásával kapcsolatos 
együttműködési megállapodás megkötéséről 

 
 

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

1. A Képviselő-testület támogatja Ózd városnak és a szakmai feladatokat ellátó 
Ózdi Művelődési Intézményeknek a TÁMOP 5.5.2-11/1 projekt 
megvalósításában – együttműködő partnerként – való részvételét.  

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a projekthez kapcsolódó 

együttműködési megállapodás és egyéb dokumentumok aláírására.  
 
Felelős: 
Polgármester  dokumentumok aláírásáért 
Ózdi Művelődési Intézmények igazgatója szakmai megvalósításért 
 
Határidő:  azonnal 
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18.) napirend 
Javaslat a Ózdi Művelődési Intézmények igazgatójának megbízására 

 

Obbágy Csaba elmondja, 2012. júliusban döntött a Képviselő-testület a nyilvános 
pályázat benyújtásáról. A kiírt időpontig egyetlen pályázat érkezett be, a jelenlegi 
igazgató asszony Pappné Szalka Magdolna pályázata, aki rendkívül színvonalas anyagot 
nyújtott be. Budai Erzsébet közművelődési szakértő értékelte a pályázatot. Az 
előterjesztés mellékletei tartalmazzák a közalkalmazotti tanács, illetve a bíráló bizottság 
véleményét. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésen a felvetett kérdésekre a 
pályázótól választ kaptak. A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat „A” változatát, 
Pappné Szalka Magdolna (sz: 1961. 01.26., an: László Magdolna, lakcím: 3671 
Borsodnádasd, Rákóczi út 42.) kinevezését javasolja, az alábbi kiegészítéssel: Garantált 
illetményét 193.000 Ft/hó, a munkáltatói döntésen alapuló illetményét 50.200 Ft/hó, 
illetve vezetői pótlékát polgármester úr javaslatára 80.000 Ft/hó összegben, tehát összes 
járandóságát 323.200 Ft/hó összegben állapítja meg. Gratulál Pappné Szalka Magdolna 
eddigi munkájához.  
 
Fürjes Pál hangsúlyozza, a városnak igen nagy szüksége van arra, hogy városimázsán 
javítani tudjon. Erre az intézményre korlátozódik a kulturális és a civil élet. A 
digitalizációs program létrehozásának is magja az intézmény. Sokrétű feladat előtt állnak, 
bíznak abban, hogy az a rutin amivel az igazgató asszony rendelkezik, az elkövetkezendő 
feladatok megvalósításában is meg fog mutatkozni. Kéri, szavazzanak az előterjesztés „A” 
változatával kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

165/2012. (X.18.) határozata 
az Ózdi Művelődési Intézmények  

igazgatójának megbízásáról 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyban készült 
előterjesztést a közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint e törvény végrehajtásáról, a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi 
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet alapján megtárgyalta, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület a lefolytatott pályázati eljárás alapján Pappné Szalka 
Magdolnát (született: 1961.01.26., anyja neve: László Magdolna, lakcím: 3671 
Borsodnádasd, Rákóczi út 42.) bízza meg az Ózdi Művelődési Intézmények 
igazgatói – magasabb vezetői – feladatainak ellátásával 2012. december 1-től 
2017. november 30-ig terjedő öt év határozott időre.  

 
2.) A Képviselő-testület az igazgató havi garantált illetményét 193.000 Ft/hó 
összegben, munkáltatói döntésen alapuló illetményét 50.200 Ft/hó összegben, 



 
 

 

110 

magasabb vezetői pótlékát 80.000 Ft/hó összegben  állapítja meg. Összes 
járandósága: 323.200 Ft/hó. 
 

Felelős:        Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály vezetője 
Határidő:     2012. november 30.                        
                         

-.-.- 
 
Pappné Szalka Magdolna köszönetét fejezi a jelenlegi és az ezt megelőző időszak  
városvezetése felé, megköszöni azt a szakmai és szellemi szabadságot, amit irányítása 
alatt élvezhetett az intézmény. Megköszöni jegyző úr, aljegyző asszony, a Polgármesteri 
Hivatal dolgozóinak a mindennapos segítségét. Köszöni az újabb öt évre megszavazott 
bizalmat, reméli, hogy csapatával nem csak az ÓMI-t tudják erősíteni, hanem közvetve és 
közvetlenül Ózd városát is.  
 
Fürjes Pál sok sikert kíván a további munkához. 

 
19.) napirend 

Tájékoztató a „Települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatási szerződés”           
végrehajtásáról 

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

20.) napirend 
Tájékoztató az Ózd Városi Férfi Teke Club tevékenységéről 

 
Obbágy Csaba elmondja, hogy az előző évben pontszerzés nélkül esett ki a csapat, azóta 
új vezetőséget választottak. Az Oktatási, Kulturális és Sport  Bizottság egy korábbi 
döntésével 500 ezer forinttal csökkentette a Teke Clubnak megítélt önkormányzati 
támogatás mértékét. Ebből az összegből 100.000 Ft-ot visszakapott az új vezetőség, 
reméli ez is hozzájárul az eredményesebb működéshez. A bizottság a tájékoztatóban 
foglaltakat tudomásul vette.  

A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 

Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán polgármesternek. 

 
21.) napirend 

Javaslat Fürjes Pál polgármester fizetett szabadságának engedélyezésére 
 

Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak Fürjes Pál polgármester úr szabadságával 
kapcsolatban. 
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A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
166/2012. (X. 18.) határozata 

Fürjes Pál polgármester fizetett szabadsága igénybevételének 
engedélyezéséről 

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

2012. október 27. napján 1 nap 
 

2012. évi fizetett szabadság igénybevételét. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

-.-.- 
 
Fazekas Zoltán alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek. 
 

22.) napirend 
Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok 

 
Fürjes Pál elmondja, az elmúlt ülésen az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 
beszerzéseivel kapcsolatos felvetésre belső ellenőrzés indult. Az ellenőrzés 
megállapításából ismertet néhány adatot. Az ellenőrzés megállapításainál táblázatban 
foglalták össze a Kft. számítástechnikai beszerzéseit, az éves beszerzés 5.654.016 Ft volt. 
Ebből a Vitinfo Bt-től 2012-ben 89.810 Ft értékben vásároltak, ez az összes beszerzés 
1,58 %-át teszi ki. Megállapítható tehát, hogy nem élvezett kivételt a Vitinfo Bt., sőt, a  
városban található ilyen jellegű üzleteket nézve, a piaci részesedését aránytalanul 
alacsonyan vette igénybe. Reméli ezzel választ adtak Márton Ferenc képviselő felvetésére.   
Felhívja a figyelmet arra, hogy október 23-án a városban  koszorúzás, ünnepi testületi ülés 
lesz, ahol kitüntetések átadására is sor kerül. Kéri, minél nagyobb számban vegyenek részt 
ezeken az ünnepségeken. 
Mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett, megköszöni a részvételt, és ülést bezárja. 
 

K. m. f. 
 
 
 

  Dr. Almási Csaba     Fürjes Pál 
         jegyző      polgármester 
 
 
 
 


