Jegyzőkönyv
Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 27-én a Városháza
tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről.
Jelen vannak:
Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István, Csutor László, Galanics Ferenc, Kisgergely
András, Dr. Kósné Dargai Rita, Dr. Lengyel Elemér, Márton Ferenc, Dr. Mészáros Miklós
Obbágy Csaba, Tóth Pál, Vitális István képviselők
Távol van: Tartó Lajos, Turiné Orosz Margit képviselők
Jelen van továbbá:
Dr. Almási Csaba
Dr. Sztronga Eszter
Énekesné Dr. Kótka Andrea
Kovács-Hagyó Zoltán
Sóskútiné Ujpál Melinda
Oroszné Mák Erika
Dudásné Balázs Zita
Béri-Vitkó Ilona
Berki Lajos
Pap Béláné

jegyző
aljegyző
jogtanácsos
PH. Pénzügyi Osztály vezetője
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
vezetője
PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője
PH. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály
vezetője
PH. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály
Köznevelési Csoport vezetője
Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
jegyzőkönyvvezető

Napirendi javaslat:
1.) Javaslat a 161/2013. (VI.5.) számú, mélyépítési tárgyú keretmegállapodásos közbeszerzési
eljárás kezdeményezéséről szóló képviselő-testületi határozat módosítására
Előterjesztő:
Polgármester
2.) Javaslat alapítványi támogatások módosítására
Előterjesztő:
Polgármester
3.) Javaslat alapító okiratok módosításával kapcsolatos további döntések meghozatalára
Előterjesztő:
Alpolgármester
4.) Tájékoztató a helyi népszavazás kitűzésére irányuló aláírások hitelesítésének eredményéről
Előterjesztő:
Polgármester

Fürjes Pál levezető elnök 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 11 képviselő jelen van.
Vitális István és Tóth Pál képviselő megérkezik az ülésterembe.
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak a napirendi ponttal kapcsolatban.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 12 igen, 1 nem
szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:
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1.) Javaslat a 161/2013. (VI.5.) számú, mélyépítési tárgyú keretmegállapodásos közbeszerzési
eljárás kezdeményezéséről szóló képviselő-testületi határozat módosítására
Előterjesztő:
Polgármester
2.) Javaslat alapítványi támogatások módosítására
Előterjesztő:
Polgármester
3.) Javaslat alapító okiratok módosításával kapcsolatos további döntések meghozatalára
Előterjesztő:
Alpolgármester
4.) Tájékoztató a helyi népszavazás kitűzésére irányuló aláírások hitelesítésének eredményéről
Előterjesztő:
Polgármester
Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Obbágy Csaba alpolgármesternek.
1.) napirend
Javaslat a 161/2013. (VI.5.) számú, mélyépítési tárgyú keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás kezdeményezéséről szóló képviselő-testületi határozat
módosítására
ELŐTERJESZTÉS
Javaslat
a 161/2013. ( VI.5.) számú, mélyépítési tárgyú keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás
kezdeményezéséről szóló képviselő-testületi határozat módosítására
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
Tisztelt Képviselő-testület!
Ózd Város Önkormányzata a jelenleg futó legnagyobb volumenű mélyépítési projektjét, a
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 pályázati jelű szennyvízberuházást magában foglaló,
mélyépítési tárgyú beruházásainak a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 109.§
(1) bekezdés b) pontja szerinti keretmegállapodásos közbeszerzési eljárással történő
megvalósításáról döntött a 161/2013. (VI.5.) képviselő-testületi határozatában (1. melléklet).
Ózd Város Önkormányzata KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 sz. szennyvíz-elvezetési és tisztítási
beruházásra (Ózd szennyvíz projekt) vonatkozóan konzorciumi együttműködési megállapodást
kötött a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (NEFPI) – vel. A NEFPI
kivitelezési közbeszerzéssel kapcsolatos észrevételei alapján a Képviselő-testület a fenti
határozatát a 198/2013. (VII.25.) határozatával módosította (2. melléklet).
A „Keretmegállapodás keretében mélyépítési feladatok ellátása Ózd Város Önkormányzata
részére” tárgyú közbeszerzési eljárás és ezen belül a „Vállalkozási szerződés Ózd Város
Önkormányzata szennyvízcsatorna-hálózatának bővítéséhez (Piros FIDIC) szükséges építési
feladatok ellátása a Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában KEOP1.2.0/2F/09-2010-0060 azonosítószámú projekt keretén belül” tárgyú konzultációs eljárás
közbeszerzési dokumentációja támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki
szempontú ellenőrzés céljából megküldésre került a NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és
Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére.
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A NKEK NKft. az ellenőrzésről készült jelentést megküldte azzal, hogy az abban foglaltakat
az Önkormányzat vegye figyelembe és azt a dokumentációkban vezesse át. Ezek alapján
szükségessé válik a mennyiségi keret módosítása is. A javaslat a keretmegállapodás változatlan
pénzügyi keretösszegén – nettó 5.4 Milliárd forint – belül tartalmaz módosításokat,
átcsoportosításokat az alábbiak szerint:
1. Új út építése, létesítése
Becsült mennyiség alsó és felső határa: 0,1-52 km; cca. nettó 2 155 000 000 HUF
2. Új járda építése, létesítése
Becsült mennyiség alsó és felső határa: 0,1-7 km; cca. nettó 100 000 000 HUF
3. Új kerékpárút építése
Becsült mennyiség alsó és felső határa: 0,1-30 km; cca. nettó 400 000 000 HUF
4. Új ivóvíz- gerincvezeték építése
Becsült mennyiség alsó és felső határa: 0,1-40 km; cca. nettó 455 000 000 HUF
5. Szennyvízcsatorna hálózat építése, rekonstrukciója, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060
számú projekt keretében
Becsült mennyiség alsó és felső határa a szennyvízcsatorna hálózat vonatkozásában: 5476 km cca. nettó 2 290 000 000 HUF.
Javaslat:
Fentiekre tekintettel javaslom Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének mélyépítési
tárgyú keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás kezdeményezéséről szóló 161/2013. (VI.5.)
határozata módosítását.
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1. melléklet

2. melléklet
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Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (VIII.27.) határozata
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a 161/2013. ( VI.5.) számú, mélyépítési tárgyú keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás
kezdeményezéséről szóló képviselő-testületi határozat módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület a 161/2013. (VI.5.) határozata 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2.

A Képviselő-testület az 1. pontban megjelölt keretmegállapodás körében az alábbi
mennyiségi kereteket hagyja jóvá:
2.1.

Új út építése, létesítése (becsült mennyiség alsó és felső határa: 0,1-52 km)

2.2.

Új járda építése, létesítése (becsült mennyiség alsó és felső határa: 0,1-7 km)

2.3.

Új kerékpárút építése (becsült mennyiség alsó és felső határa: 0,1-30 km)

2.4

Új ivóvíz- gerincvezeték építése (becsült mennyiség alsó és felső határa: 0,1-40
km)

2.5

Szennyvízcsatorna hálózat építése, rekonstrukciója (Piros FIDIC), a KEOP1.2.0/2F/09-2010-0060 számú projekt keretében (becsült mennyiség alsó és felső
határa a szennyvízcsatorna-hálózat vonatkozásában 54-76 km ).”

Felelős:
Határidő:

Polgármester
azonnal
-.-.-

Fürjes Pál előterjesztő ismerteti, hogy a szennyvíz projektre vonatkozóan az önkormányzat
együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel.
A NEFPI észrevételei alapján a mélyépítési tárgyú keretmegállapodás közbeszerzési eljárással
kapcsolatos határozatát a Képviselő-testület július 25-i ülésén módosította. Jelen módosítás a
megállapodás keretösszegén nem változtat, csak módosításokat, átcsoportosításokat tartalmaz.
A projekt tervezett befejezési határideje 2015. tavasza, ezen belül kell a felméréseket, a
megvalósítást elvégezni. Látják annak lehetőségét, hogy a határidőn belül a projekt megvalósul.
Jelenleg a közbeszerzési eljárások kiírása folyik, a csatornaépítéssel, a telephellyel kapcsolatos
kiírás megtörtént, a szippantó, mosó autó beszerzésével kapcsolatos kiírás is megjelent. Jól
halad az előkészítés, reméli jövő év tavaszán megkezdődhet a csatornaépítés.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést, egyben tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a
Közbeszerzési Bíráló Bizottság megtárgyalta az ajánlattételi felhívást.
Kisgergely András képviselő kérdése, október hónapban elkezdődhetnek-e a kivitelezési
munkálatok, vagy mikorra várható ez az időpont?
Fürjes Pál előterjesztő, elmondja a közbeszerzési eljárás ügymenetében az előirányzott október
hónaphoz képest egy hónapos késés van. Ha nem történik semmi csuszás, elvileg november
hónapban elkezdődhet a munka, akkor még az időjárás nem akadályozza a munka elkezdését.
Ha jogorvoslat, vagy hiánypótlás merül fel, akkor a szerződéskötés elhúzódása, a téli időjárási
viszonyok miatt csak tavasszal kezdődhet el a kivitelezés.
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Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak a határozatról.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 11 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
214/2013. (VIII.27.) határozata
a 161/2013. ( VI.5.) számú, mélyépítési tárgyú keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás
kezdeményezéséről szóló képviselő-testületi határozat módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület a 161/2013. (VI.5.) határozata 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„2.

A Képviselő-testület az 1. pontban megjelölt keretmegállapodás körében az alábbi
mennyiségi kereteket hagyja jóvá:
2.1.

Új út építése, létesítése (becsült mennyiség alsó és felső határa: 0,1-52 km)

2.2.

Új járda építése, létesítése (becsült mennyiség alsó és felső határa: 0,1-7 km)

2.3.

Új kerékpárút építése (becsült mennyiség alsó és felső határa: 0,1-30 km)

2.4

Új ivóvíz- gerincvezeték építése (becsült mennyiség alsó és felső határa: 0,1-40
km)

2.5

Szennyvízcsatorna hálózat építése, rekonstrukciója (Piros FIDIC), a KEOP1.2.0/2F/09-2010-0060 számú projekt keretében (becsült mennyiség alsó és felső
határa a szennyvízcsatorna-hálózat vonatkozásában 54-76 km ).”

Felelős:
Határidő:

Polgármester
azonnal
-.-.2.) napirend
Javaslat alapítványi támogatások módosítására
ELŐTERJESZTÉS
Javaslat
alapítványi támogatások módosítására

Előterjesztő:Polgármester
Előkészítő: Pénzügyi Osztály
A Képviselő-testület az alábbi határozataiban biztosított támogatást a Bolyokért Alapítvány
részére:
1.) A 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztásáról szóló 76/2013. (III.28.)
határozat mellékletének 14. pontjában 400 Eft.
Támogatás célja: Bolyoki Vigadalom kiadásainak finanszírozása
2.) A civil szervezetek és egyházak 2013. évi támogatásáról szóló 124/2013. (IV.24.)
határozat 1. mellékletének 64. pontjában 100 Eft.
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Támogatás célja: Éves rendezvények szervezési költségeire (Bolyoki Vigadalom,
Idősek karácsonya, Bolyki karácsony, Orgona koncert)
3.) Államháztartáson kívüli szervezetek támogatásának jóváhagyásáról szóló 170/2013.
(VI.28.) határozat b) pontjában 100 Eft.
Támogatás célja: Bolyoki Vigadalom kiadásainak finanszírozása
A támogatási szerződések megkötése előtt derült ki, hogy a Bolyokért Alapítvány működési
feltételei rendezetlenek, az elmúlt évi beszámolójának leadásáról igazolást nem tud bemutatni.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 75. § (1) bek. szerint, 2012. január 1. napját
követően csak olyan civil szervezet kaphat támogatást, amely letétbe helyezte beszámolóját.
Erre való tekintettel a Bolyoki Vigadalom szervező bizottságának képviselője azzal a kéréssel
fordult Fürjes Pál Polgármesterhez, hogy a támogatásokat a Bolyokért Alapítvány helyett az
Ózdi Újváros Téri Általános Iskoláért Alapítvány kapja meg.
A támogatások címzettjének módosításához a korábbi határozatok vonatkozó rendelkezéseit
hatályon kívül kell helyezni.
A fentieket figyelembe véve kérem a határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
....../2013.(VIII. 27.) határozata
alapítványi támogatások módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
1.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a korábbi Képviselő-testületi határozatokban
a Bolyokért Alapítvány részére megítélt összesen 600 Eft támogatást a Bolyokért
Alapítvány helyett az Ózdi Újváros Téri Általános Iskoláért Alapítvány kapja meg, a
határozatokban megjelölt eredeti célok megvalósítására.
2.) Az 1.) pont szerinti módosítással összefüggésben a Képviselő-testület:
a) a 76/2013. (III.28.) határozat mellékletének 14. pontját,
b) a 124/2013. (IV.24.) határozat 1. mellékletének 64. pontját,
c) a 170/2013. (VI.28) határozat b) pontját
hatályon kívül helyezi.
Felelős: Pénzügyi osztályvezető
Határidő: Támogatási megállapodás megkötését követően
-.-.-.Fürjes Pál előterjesztő ismerteti, az előterjesztés tartalmazza, hogy a Bolyokért Alapítványnak
biztosított 600 E Ft támogatást az Ózdi Újváros Téri Általános Iskoláért Alapítvány kapja meg.
Ennek oka, hogy a Bolyokért Alapítvány vezetőjének elhalálozása miatt az alapítvány
működési feltételeinek áttekintésére van szükség.
Vitális István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Obbágy Csaba levezető elnök kéri, szavazzanak.
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A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
215/2013.(VIII. 27.) határozata
alapítványi támogatások módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
1.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a korábbi Képviselő-testületi határozatokban
a Bolyokért Alapítvány részére megítélt összesen 600 Eft támogatást a Bolyokért
Alapítvány helyett az Ózdi Újváros Téri Általános Iskoláért Alapítvány kapja meg, a
határozatokban megjelölt eredeti célok megvalósítására.
2.) Az 1.) pont szerinti módosítással összefüggésben a Képviselő-testület:
a) a 76/2013. (III.28.) határozat mellékletének 14. pontját,
b) a 124/2013. (IV.24.) határozat 1. mellékletének 64. pontját,
c) a 170/2013. (VI.28) határozat b) pontját
hatályon kívül helyezi.
Felelős: Pénzügyi osztályvezető
Határidő: Támogatási megállapodás megkötését követően
-.-.Obbágy Csaba alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek.
3.) napirend
Javaslat alapító okiratok módosításával kapcsolatos további döntések
meghozatalára
ELŐTERJESZTÉS
Javaslat
alapító okiratok módosításával kapcsolatos további döntések meghozatalára
Előterjesztő: Alpolgármester
Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Köznevelési Csoport
Tisztelt Képviselő-testület!
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 204/2013.(VII.25.) határozata 4. pontjában
döntött az Ózdi Alkotmány Úti Összevont Óvoda alapító okiratának módosításáról, a
205/2013.(VII.25.) határozatában az ÓMI alapító okiratának módosításáról.
A Magyar Államkincstár B.A.Z. Megyei Igazgatósága értesítése alapján a fenti dokumentumok
törzskönyvi nyilvántartásba vételéhez az alábbi módosítások megtétele szükséges:
- Az Ózdi Alkotmány Úti Összevont Óvoda átszervezését rögzítő módosított alapító
okirat hatályba lépését 2013. szeptember 1-ről 2013. augusztus 31-re kell módosítani,
valamint a telephely megnevezés törlésre kerül.
- Az ÓMI alapító okiratában a jogelődök megnevezésében, valamint az
intézményegységek és telephelyek egyértelmű elkülönítésében szükséges a korrekció.
- Mindkét dokumentumban a szakágazati besorolást államháztartási szakágazati
besorolásra szükséges módosítani, valamint a dokumentum sorszámozásában kell
módosításokat tenni.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!
Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
... /2013. (VIII.27.) határozata
alapító okiratok módosításával kapcsolatos
további döntések meghozataláról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi döntést hozta:
1.) A Képviselő-testület az Ózdi Alkotmány Úti Összevont Óvoda intézményvezetői
megbízásáról, valamint az óvoda átszervezéséről szóló 204/2013.(VII.25.) határozat 4.
pontjában, az 1/a. melléklet szerint jóváhagyott alapító okiratot jelen határozat 1.
melléklete szerint módosítja, és az egységes szerkezetű alapító okiratot a jelen határozat
1/a. melléklete szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület a dokumentumok aláírására a
Polgármestert hatalmazza fel.
2.) A Képviselő-testület az Ózdi Művelődési Intézmények alapító okiratának módosításáról
szóló 205/2013.(VII.25.) határozata 1 pontjában, 1/a. melléklet szerint jóváhagyott
alapító okiratot jelen határozat 2. melléklete szerint módosítja, és az egységes
szerkezetű alapító okiratot a jelen határozat 2/a. melléklete szerint hagyja jóvá. A
Képviselő-testület a dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel.
3.) A Képviselő-testület elrendeli a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi
nyilvántartásba vétellel kapcsolatos intézkedések megtételét.
Határidő:
Felelős:

döntést követően azonnal
Pénzügyi Osztály vezetője
Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Köznevelési
Csoport vezetője
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1. melléklet a …/2013.(VIII.27.) határozathoz
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Alkotmány Úti Összevont Óvoda
2013. június 20. napján kiadott, 162/2013. (VI.20.) számú alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1-2)
bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
1.

2.
„2.

Az alapító okirat 1.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„1. A költségvetési szerv neve:
Ózdi Városkerti Óvodák
OM azonosítója:
028511
Székhelye:
3600 Ózd, Mogyorósvölgy 2/A.”
Az alapító okirat 2.) pontja az alábbiak szerint módosul:
Tagintézmény megnevezése, címe:
Ózdi Városkerti Óvodák
Alkotmány Úti Tagóvodája
3600 Ózd, Alkotmány út 2.”

3. Az alapító okirat 4.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. Közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 6.
pontjában foglalt óvodai ellátás.
Államháztartási szakágazati besorolása:
Óvodai nevelés 851020”
4. Az alapító okirat 5.) pontjának megnevezése az alábbiak szerint módosul:
„5. Alaptevékenysége, alaptevékenység(ek)államháztartási szakfeladatrend szerinti
besorolása, alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése, kötelezően előírt kiegészítő
adatok:”
5. Az alapító okirat 7.) pontjának megnevezése az alábbiak szerint módosul:
„7. Irányító, alapító, fenntartó neve és címe:”
6. A 2013. június 20-án kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg lép:
„Záradék:
Jelen alapító okirat 2013. augusztus 31. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Ózdi
Alkotmány Úti Összevont Óvoda 2013.június 20. napján kelt 162/2013. (VI. 20.) számú,
egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2013.(VIII.27.)
számú határozatával hagyta jóvá.
Ózd, 2013. augusztus 27.
Fürjes Pál
polgármester
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1/a. Melléklet a …/2013.(VIII.27.) határozathoz
ALAPÍTÓ OKIRAT
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló a 2011. évi
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja
ki.
1.

A költségvetési szerv neve:
OM azonosítója:
Székhelye:

Ózdi Városkerti Óvodák
028511
3600 Ózd, Mogyorósvölgy 2/A.

2. Tagintézmény megnevezése, címe:
Alkotmány Úti Tagóvodája

Ózdi Városkerti Óvodák
3600 Ózd, Alkotmány út 2.

3.

Beolvadt jogelődök megnevezése, székhelye:
3600 Ózd, Bem József u. 8.

Bem Úti Általános Iskola és Óvoda

Domaháza Község Napköziotthonos Óvoda
3627 Domaháza, Dózsa Gy. út 69/a.

4. Közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 6.
pontjában foglalt óvodai ellátás.
Államháztartási szakágazati besorolása:
Óvodai nevelés
851020
5. Alaptevékenysége, alaptevékenység(ek)államháztartási szakfeladatrend szerinti
besorolása, alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése, kötelezően előírt
kiegészítő adatok:
5.1 Alaptevékenysége:
Ellátja a három éves kortól a tankötelezettség teljesítésig a gyermekek óvodai nevelését, a
nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelését, a sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelését, az iskolai előkészítést, és az óvodai étkeztetést.
5.2 Alaptevékenység(ek)államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása
Óvodai nevelés, ellátás
851011
A gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő
foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magába foglaló
óvodai nevelési tevékenységgel kapcsolatos feladatok.
Az óvoda a kulturális miniszter által kiadott óvodai integrációs program alapján képességkibontakoztató és integrációs felkészítést biztosít, óvodai fejlesztő programot szervez.
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Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851012
Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 851000
Azon feladatok, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrakstrukturális fejlesztésekhez
kapcsolódnak, amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen az óvodai
nevelés ellátás feladataihoz.
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
Magyar nyelven folyó cigány kulturális nevelés

851013

Óvodai intézményi étkeztetés
562912
Az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkeztetéssel
kapcsolatos feladatok.

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
Támogatási célú finanszírozási műveletek
841913
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680001
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.
5.3 Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
- óvodai nevelés
- nemzetiséghez tartozó óvodai nevelése
- a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése
5.4 Kötelezően előírt kiegészítő adatok:
Cigány kulturális nevelést folytató óvoda
(Cigány kulturális nevelés keretében, magyar nyelven)
6. Illetékességi, működési köre: Ózd Város alábbi közterületei
Ózdi Városkerti Óvodák (székhely): Akácos út, Alkotmány út, Gyár út, Hétes telep, Hétes
völgy, Ív út, Október 23. tér, Óvoda utca, Rombauer Tivadar tér, Szabó Lőrinc utca, Táncsics
telep, Új telep, Váci Mihály utca, Vajda János utca, Szondi György utca, Toldi Miklós utca
Ózdi Városkerti Óvodák Alkotmány Úti Tagóvodája: 48-as út, Ady Endre utca, Bartók Béla
utca, Bányász utca, Béke utca, Bem út, Cserdalápa utca, Egyház völgy, József Attila út, Karu
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utca, Kazinczy Ferenc utca, Kenderszer út, Mogyorós völgy, Pázmány út, Rákóczi Ferenc utca,
Révay utca, Sturman utca
7. Irányító, alapító, fenntartó neve és címe:
7.1 Irányító szerv neve, székhelye: Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3600 Ózd, Városház tér 1.
7.2 Alapító, fenntartó neve és címe:
Ózd Város Önkormányzata
3600 Ózd, Városház tér 1.
8. Gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdaságit feladatait a Gazdasági
Ellátó Központ (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el.
9. Vezetőjének megbízási rendje:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § alapján.
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. Az intézmény típusa:

óvoda

12. Maximális gyermeklétszám:
Ózdi Városkerti Óvodák (székhelyen)
Ózdi Városkerti Óvodák Alkotmány Úti Tagóvodája

70 fő
100 fő

13. Feladatellátást szolgáló vagyon:
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.).
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.
14. A vagyon feletti rendelkezési jog
Az ingatlanok Ózd Város tulajdonában állnak.
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.
Záradék:
Jelen alapító okirat 2013. augusztus 31. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Ózdi
Alkotmány Úti Összevont Óvoda 2013. június 20. napján kelt 162/2013. (VI. 20.) számú,
egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2013. (VIII.27.)
számú határozatával hagyta jóvá.

Ózd, 2013. augusztus 27.

Fürjes Pál
polgármester
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2. melléklet a …/2013.(VIII.27.) határozathoz
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Művelődési Intézmények 2012.
július 19. napján kiadott, 116/2012. (VII.19.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. §
(1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
1.) Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3. Jogelődök megnevezése, székhelye:
- Városi Művelődési Központ (3600 Ózd, Árpád vezér út 29.)
- Városi Könyvtár (3600 Ózd, Petőfi tér 1.)
- Ózdi Városi Múzeum (3600 Ózd, Gyár út 10.)”
2.) Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. Közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 7. pontjában foglalt kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás
biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi
védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása.
Államháztartási szakágazati besorolás:
Közművelődési intézmények tevékenysége

910500”

3.) Az alapító okirat 5. pontjának megnevezése az alábbiak szerint módosul:
„5. Alaptevékenysége, alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rend szerinti
besorolása:”
4.) Az alapító okirat 10. pontjában az „1992. évi XXIII. törvény” helyébe az alábbi szöveg
lép:
„1992. évi XXXIII. törvény”
5.) Az alapító okirat 16. pontjának megnevezése, és a 16.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„16. Intézményegységek megnevezése, címe:
Ózdi Művelődési Intézmények Városi Művelődési Központ
3600 Ózd, Gyár út 4.
Rövidített elnevezése:
ÓMI Városi Művelődési Központ
Ózdi Művelődési Intézmények Városi Könyvtár
3600 Ózd, Petőfi tér 1.
3600 Ózd, Árpád vezér út 22/A.
(Árpád Vezér Úti Fiók Könyvtár)
Rövidített elnevezése:
ÓMI Városi Könyvtár
Ózdi Muzeális Gyűjtemény
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3600 Ózd, Gyár út 10.”
6.) Az alapító okirat 16.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„17. Telephelyek:
Tompa Mihály Szabadidőközpont
3621 Ózd – Susa, Susa út 36.
Uraji Közösségi Ház
3621 Ózd – Uraj, Uraj út 50.
Centeri Közösségi Ház
3651 Ózd – Center, Center út 9.
Szentsimoni Művelődési Ház
3625 Ózd, Szentsimon út 82.
Szentsimoni Helytörténeti Gyűjtemény
3625 Ózd, Barátság út 4-6.
Civil Ház
3600 Ózd, Árpád vezér út 29.”
7.) Az alapító okirat 17. pontja 18. pontra, a 18. pontja 19. pontra átszámozásra kerül.
8.) A 2012. július 19-én kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg lép:
„Záradék:
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel
egyidejűleg az Ózdi Művelődési Intézmények 2012. július 19. napján kelt, 116/2012. (VII.19.)
számú, egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a .../2013.(VIII.27.)
számú határozatával hagyta jóvá. „

Ózd, 2013. augusztus 27.
Fürjes Pál
polgármester
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2/a. Melléklet a …/2013.(VIII.27.) határozathoz
ALAPÍTÓ OKIRAT
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti
tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:
Rövidített elnevezése:

Ózdi Művelődési Intézmények
ÓMI

2. Az intézmény székhelye:

3600 Ózd, Gyár út 4.

3. Jogelődök megnevezése, székhelye:
- Városi Művelődési Központ (3600 Ózd, Árpád vezér út 29.)
- Városi Könyvtár (3600 Ózd, Petőfi tér 1.)
- Ózdi Városi Múzeum (3600 Ózd, Gyár út 10.)
4. Közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 7. pontjában foglalt kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás
biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi
védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása.
Államháztartási szakágazati besorolás:
Közművelődési intézmények
tevékenysége

910500

5. Alaptevékenysége, alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rend szerinti
besorolása:
5.1. Alaptevékenysége:
Könyvtári, múzeumi, közművelődési és egyéb kulturális tevékenység.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény szerinti közgyűjteményi és közművelődési tevékenység.
Közművelődési feladatkörében az 1997. évi CXL. törvény 76. § és 85. § alapján: A település
környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése,
gazdagítása. Az ünnepek kultúrájának gondozása. Az önkormányzat és intézményei
rendezvényeinek szervezése, azokhoz fizikai feltételek biztosítása. A nemzeti, nemzetiségi
kultúra értékeinek megismertetése. Az amatőr közösségek tevékenységének támogatása. A civil
szerveződések és kulturális csoportok részére szakmai támogatás nyújtása. A szabadidő
kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. Ózd város területén a közművelődéssel
kapcsolatos igények és feladatok maradéktalan teljesítése.
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Könyvtári feladatkörében az 1997. évi CXL. törvény 55. § és 65. § alapján: Nyilvános könyvtári
feladatellátás. Gyűjteményének folyamatos gyarapítása, fejlesztése, feltárása, megőrzése,
gondozása és rendelkezésre bocsátása. Tájékoztatást nyújt a könyvtár és a nyilvános könyvtári
rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól. Biztosítja más könyvtárak állományának és
szolgáltatásainak elérését. Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és
információcserében. Biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét. A
könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az
egész életen át tartó tanulás folyamatában. Segíti az oktatásban, képzésben részt vevők
információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés
lehetőségét. Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat
szervez. Tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség
javításához, az ország versenyképességének növeléséhez. Gyűjteményét és szolgáltatásait a
helyi igényeknek megfelelően alakítja. Közhasznú információs szolgáltatást nyújt.
Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt. Szabadpolcos állományrésszel
rendelkezik.
Muzeális intézményi feladatkörében az 1997. évi CXL. törvény 37/A. § alapján: A kulturális
javak, kiemelten egyes tematikus – helytörténeti, néprajzi és gyártörténeti – anyagok
folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése, tudományos feldolgozása és publikálása,
valamint kiállításokon és más módon történő bemutatása. A muzeális intézmény a kulturális
javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai
célú feldolgozását, folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai
programkínálatot biztosít.
5.2. Alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása:
910201

Múzeumi közgyűjteményi tevékenység

- a kulturális javak - ide nem értve a könyvtári és levéltári dokumentumokat - által alkotott
gyűjtemények folyamatos gyarapításával - beleértve a gyűjteménybe kerülő kulturális javak
tervszerű feltárását és gyűjtését -, a gyűjteményi anyag elsődleges feldolgozásával
(meghatározása, hitelesítése, szabályos nyilvántartásba vétele), rendezésével, gondozásával,
raktári megőrzésével, megelőző állagvédelmével és revíziójával, a műtárgyak mozgatásával,
kölcsönzésével és visszasorolásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
910203

Múzeumi kiállítási tevékenység

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

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

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

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

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

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

- a közművelődési intézmények (a lakosság közösségi közművelődési tevékenységéhez erre a
célra alapított, fenntartott, működtetett, megfelelő szakmai, személyi, infrastrukturális
feltételekkel és alapító okirattal rendelkező költségvetési szervek vagy egyéb fenntartású
intézmények), valamint a közművelődési közösségi színterek (a helyi lakosság rendszeres vagy
alkalmi közművelődési tevékenységének, a lakosság önkormányzatok társulásában, vagy
közművelődési megállapodás alapján működtetett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett,
adott helyen rendszeresen működő intézmények vagy egyéb jogállású létesítmények)
működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, jellemzően a közművelődési
intézmények, színterek kialakítására, működtetésére, elnyert önszerveződő közösségeinek
támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban, támogatásokat, azok
felhasználását, az épületek működtetéséhez kapcsolódó állagmegőrzések, felújítások,
fejlesztések bevételeit és kiadásait (amennyiben az intézmény más szakfeladaton elszámolandó
tevékenységet is végez, az állagmegőrzési, felújítási és fejlesztési tevékenységek bevételeit és
kiadásait a szakmai alaptevékenység megfelelő tételei arányában meg kell osztani).
932918

Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
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- táncoktatás, táncrendezvény szolgáltatás; vegyes, egyéb szórakoztatás, szabadidős
programok.
910121

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

- a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon - a használói és helyi igényeknek
megfelelően - könyvek, dokumentumok beszerzése (kötelespéldány-juttatás, vásárlás, ajándék
vagy csere útján), illetve a települési könyvtárak esetében kiemelten a helyismereti
dokumentumok gyűjtése, a könyvtár állományába került dokumentumok nyilvántartása.
910122

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

- a feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket jellemző
formai és tartalmi jegyek alapján történő leírások készítése, ezekből hagyományos és
számítógépes katalógusok készítése, a könyvtári állomány megőrzése és védelme, raktározás,
a dokumentumok állagának védelmét szolgáló tevékenységek (köttetés, restaurálás,
portalanítás stb.) és berendezések (pl. párásítók, klímagépek, rongálás, lopás- és tűzkár elleni
védelem eszközei) alkalmazása.
910123
Könyvtári szolgáltatások
- a rendelkezésre bocsátás (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz való eljuttatása
helyben használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), könyvtári tájékoztatás (a
használóknak szóló információszolgáltatás, amelynek speciális feladata az adott könyvtár és a
könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól való tájékoztatás), megrendelhető
könyvtári szolgáltatások (a megyei és nagyobb városi könyvtárak által nyújtott könyvtári
szolgáltatások, olyan kistelepülések számára, ahol az önkormányzat nem tart fenn könyvtárat),
illetve a könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb tevékenysége (pl. kiállítás rendezése,
ismeretterjesztő előadás, tanfolyamszervezés, vetélkedő, író-olvasó találkozó, pr- és marketing
tevékenység, kiadványok megjelentetése stb.).
581100

Könyv kiadás

581400

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

900400

Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

- kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése, világkiállítások megrendezése és
azokon történő részvétel, illetve millenáris programokban történő közreműködés.
855200

Kulturális képzés

855931

Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

- elsősorban felnőtteknek ajánlott és tartott, olyan oktatással és képzéssel kapcsolatos
tevékenység, amely nem tartozik a 851-854 alágazatokba, nem ad hivatalosan elismert
oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény szerinti nyelvi, illetve általános képzésnek
minősül.
855935

Szakmai továbbképzések
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- olyan oktatással és képzéssel kapcsolatos tevékenység, amely nem tartozik a 851-854
alágazatokba, nem ad hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, a felnőttképzési törvény szerinti
szakmai képzésnek minősül, ugyanakkor korábban megszerzett szakképesítéssel betöltött
foglalkozás, munkakör eredményesebb, magasabb szintű ellátásához szükséges kompetenciát
nyújt.
855937

M.n.s. egyéb felnőttoktatás

- máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás.
639910

Sajtófigyelés

- ide értve a médiában megjelent hírek, cikkek, fotók, elemzések stb. felkutatását,
összegyűjtését, meghatározott témakörök szerinti rendszerezését, valamint a felhasználóhoz
való eljuttatását.
680002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

- itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában
vagy kezelésében lévő nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat; ide tartozik jellemzően az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi,
időszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat ellátására
közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a
helyiség biztosításán túl egyéb, üzemeltetési típusú szolgáltatásokat – így pl. portaszolgálat,
takarítás – is tartalmaz).
821000

Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás

841901

Önkormányzatok és társulások elszámolásai

- itt kell megtervezni a helyi önkormányzatokat, a települési és területi nemzetiségi
önkormányzatokat, a társulásokat megillető költségvetési támogatási, valamint a feladatra
nem tervezhető sajátos folyó, felhalmozási és tőke jellegű bevételi előirányzatokat és
teljesítéseket.
841913

Támogatási célú finanszírozási műveletek

- a támogatási célú finanszírozási műveletek bevételei között kell megtervezni és elszámolni a
költségvetési maradvány igénybevételét és az önkormányzat alrendszerében az irányító szervtől
kapott támogatási fizetési számlán történő jóváírását; valamint a támogatási célú finanszírozási
műveletek között kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat alrendszerében az irányító
szerv által nyújtott támogatást.
890441

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

- itt kell megtervezni és elszámolni a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy
2-4 hónap időtartamra szóló, határozott idejű munkaviszony keretében napi négy órás
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munkaidőben történő – külön kormányrendelet alapján szervezett – foglalkoztatásával
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
890442
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása
- itt kell megtervezni és elszámolni a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy
2-12 hónap időtartamra szóló, határozott idejű munkaviszony keretében, napi 6-8 órás
munkaidőben történő – külön kormányrendelet alapján szervezett – foglalkoztatásával
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
890443

Egyéb közfoglalkoztatás

- itt kell megtervezni és elszámolni a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása, vagy
országos közfoglalkoztatási program támogatása keretében – külön kormányrendelet alapján –
szervezett, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra nem jogosultak legfeljebb 12 hónapig
történő foglalkoztatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
6. Illetékessége, működési köre: Ózd város közigazgatási területe és az ózdi járás
7. Irányító szerv neve, székhelye:

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

8. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
9. Vezetőjének megbízási rendje:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23.§-a, valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtására, a művészeti, a
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján.
10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján. Egyéb esetekben a 2012.
évi I. törvény a munka törvénykönyvévről és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV tv.
rendelkezéseit kell alkalmazni.
11. Jogi személyiségű szervezeti egysége:

nincs

12. Alapító, illetve fenntartó neve és címe:
3600 Ózd, Városház tér 1.

Ózd Város Önkormányzata

13. Az intézmény típusa:
többfunkciós közös igazgatású kulturális intézmény
közművelődési és közgyűjteményi
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(könyvtári és muzeális) feladatkörrel
14. Nemzetiségi és más feladata:
1997. évi CXL. törvényben foglaltak szerint
Nemzeti, nemzetiségi kultúra értékeinek
megismertetése
15. Tagintézményei:

nincsenek

16. Intézményegységek megnevezése, címe:
Ózdi Művelődési Intézmények Városi Művelődési Központ
3600 Ózd, Gyár út 4.
Rövidített elnevezése: ÓMI Városi Művelődési Központ
Ózdi Művelődési Intézmények Városi Könyvtár
3600 Ózd, Petőfi tér 1.
3600 Ózd, Árpád vezér út 22/A. (Árpád Vezér Úti Fiók Könyvtár)
Rövidített elnevezése: ÓMI Városi Könyvtár
Ózdi Muzeális Gyűjtemény
3600 Ózd, Gyár út 10.
17. Telephelyek:
Tompa Mihály Szabadidőközpont
3621 Ózd – Susa, Susa út 36.
Uraji Közösségi Ház
3621 Ózd – Uraj, Uraj út 50.
Centeri Közösségi Ház
3651 Ózd – Center, Center út 9.
Szentsimoni Művelődési Ház
3625 Ózd, Szentsimon út 82.
Szentsimoni Helytörténeti Gyűjtemény
3625 Ózd, Barátság út 4-6.
Civil Ház
3600 Ózd, Árpád vezér út 29.
18. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Az Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1.) tulajdonában álló, az ózdi
- 5266 hrsz-ú – 3600 Ózd, Gyár út 4. szám alatti
(Városi Művelődési Központ, 2403 m2),
- 5190/3 hrsz-ú – 3600 Ózd, Gyár út 10. szám alatti,
(Ózdi Muzeális Gyűjtemény, összesen 4002 m2),
- 5378 hrsz-ú – 3600 Ózd, Petőfi tér 1. szám alatti,
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(Városi Könyvtár, 1550 m2)
- 12008 hrsz-ú – 3621 Ózd-Susa, Susa út 35. szám alatti,
- 14324 hrsz-ú – 3621 Ózd - Uraj, Uraj út 52. szám alatti,
- 13084 hrsz-ú – 3651 Ózd-Center, Center út 9. szám alatti,
- 17005 hrsz-ú – 3625 Ózd-Szentsimon, Barátság út 4-6. szám alatti ingatlanból
2148 m2 a függelékben szereplő helyszínrajz szerint,
- 17065/1. hrsz-ú – 3625 Ózd-Szentsimon, Szentsimon út 82. szám alatti ingatlanok,
- 8134 hrsz-ú – 3600 Ózd, Árpád vezér út 29. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő
1689 m2 alapterületű épület színházteremmel, irodával,
- 8360/A. hrsz-ú - 3600 Ózd, Árpád vezér út 22/A/B/C. szám alatti ingatlanban a II.
emeleti szint (229 m2).
A szükséges ingóságok, eszközök, az intézmény általános vagyonleltára szerint: a
közművelődési, közgyűjteményi munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott
immateriális javak, tárgyi eszközök, valamint mennyiségben nyilvántartott kisértékű tárgyi
eszközök.
19. A vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlan vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.
Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítók
vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályairól szóló rendeletek az irányadók.
Záradék:
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel
egyidejűleg az Ózdi Művelődési Intézmények 2012. július 19. napján kelt, 116/2012. (VII.19.)
számú, egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a .../2013.(VIII.27.)
számú határozatával hagyta jóvá.
Ózd, 2013. augusztus 27.
Fürjes Pál
polgármester

Függelék
TÉRKÉP

Obbágy Csaba előterjesztő elmondja, technikai jellegű módosítást tartalmaz az előterjesztés.
A Magyar Államkincstár a beküldött iratok alapján jelezte, hogy néhány módosítás szükséges
az alapító okiratokban. Az Ózdi Városkerti Óvodák alapító okiratának hatályba lépését
augusztus 31-re kéri módosítani, illetve mindkét okiratban a szakágazati besorolásoknál van
szükség módosításra.
Galanics Ferenc az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke ismerteti, a bizottság az
előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Fürjes Pál levezető elnök kéri, szavazzanak.
A szavazásban 13 képviselő vesz részt, ami alapján a Képviselő-testület 13 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
216/2013. (VIII.27.) határozata
alapító okiratok módosításával kapcsolatos
további döntések meghozataláról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi döntést hozta:
1.) A Képviselő-testület az Ózdi Alkotmány Úti Összevont Óvoda intézményvezetői
megbízásáról, valamint az óvoda átszervezéséről szóló 204/2013.(VII.25.) határozat 4.
pontjában, az 1/a. melléklet szerint jóváhagyott alapító okiratot jelen határozat 1.
melléklete szerint módosítja, és az egységes szerkezetű alapító okiratot a jelen határozat
1/a. melléklete szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület a dokumentumok aláírására a
Polgármestert hatalmazza fel.
2.) A Képviselő-testület az Ózdi Művelődési Intézmények alapító okiratának módosításáról
szóló 205/2013.(VII.25.) határozata 1 pontjában, 1/a. melléklet szerint jóváhagyott
alapító okiratot jelen határozat 2. melléklete szerint módosítja, és az egységes
szerkezetű alapító okiratot a jelen határozat 2/a. melléklete szerint hagyja jóvá. A
Képviselő-testület a dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel.
3.) A Képviselő-testület elrendeli a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi
nyilvántartásba vétellel kapcsolatos intézkedések megtételét.
Határidő:
Felelős:

döntést követően azonnal
Pénzügyi Osztály vezetője
Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Köznevelési
Csoport vezetője
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1. melléklet a 216/2013.(VIII.27.) határozathoz
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Alkotmány Úti Összevont Óvoda
2013. június 20. napján kiadott, 162/2013. (VI.20.) számú alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1-2)
bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
1.

Az alapító okirat 1.) pontja az alábbiak szerint
„1. A költségvetési szerv neve:
OM azonosítója:
Székhelye:

módosul:
Ózdi Városkerti Óvodák
028511
3600 Ózd, Mogyorósvölgy 2/A.”

2. Az alapító okirat 2.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„2. Tagintézmény megnevezése, címe:
Ózdi Városkerti Óvodák
Alkotmány Úti Tagóvodája
3600 Ózd, Alkotmány út 2.”
3. Az alapító okirat 4.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. Közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 6.
pontjában foglalt óvodai ellátás.
Államháztartási szakágazati besorolása:
Óvodai nevelés 851020”
4. Az alapító okirat 5.) pontjának megnevezése az alábbiak szerint módosul:
„5. Alaptevékenysége, alaptevékenység(ek)államháztartási szakfeladatrend szerinti
besorolása, alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése, kötelezően előírt kiegészítő
adatok:”
5. Az alapító okirat 7.) pontjának megnevezése az alábbiak szerint módosul:
„7. Irányító, alapító, fenntartó neve és címe:”
6. A 2013. június 20-án kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg lép:
„Záradék:
Jelen alapító okirat 2013. augusztus 31. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Ózdi
Alkotmány Úti Összevont Óvoda 2013.június 20. napján kelt 162/2013. (VI. 20.) számú,
egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 216/2013.(VIII.27.)
számú határozatával hagyta jóvá.
Ózd, 2013. augusztus 27.
Fürjes Pál
polgármester
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1/a. Melléklet a 216/2013.(VIII.27.) határozathoz
ALAPÍTÓ OKIRAT
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló a 2011. évi
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja
ki.
1.

A költségvetési szerv neve:
OM azonosítója:
Székhelye:

2. Tagintézmény megnevezése, címe:
Alkotmány Úti Tagóvodája

Ózdi Városkerti Óvodák
028511
3600 Ózd, Mogyorósvölgy 2/A.
Ózdi Városkerti Óvodák
3601 Ózd, Alkotmány út 2.

3.

Beolvadt jogelődök megnevezése, székhelye:
3600 Ózd, Bem József u. 8.

Bem Úti Általános Iskola és Óvoda

Domaháza Község Napköziotthonos Óvoda
3627 Domaháza, Dózsa Gy. út 69/a.

4. Közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 6.
pontjában foglalt óvodai ellátás.
Államháztartási szakágazati besorolása:
Óvodai nevelés
851020
5. Alaptevékenysége, alaptevékenység(ek)államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása,
alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése, kötelezően előírt kiegészítő adatok:
5.1 Alaptevékenysége:
Ellátja a három éves kortól a tankötelezettség teljesítésig a gyermekek óvodai nevelését, a
nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelését, a sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelését, az iskolai előkészítést, és az óvodai étkeztetést.
5.2 Alaptevékenység(ek)államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása
Óvodai nevelés, ellátás
851011
A gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő
foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magába foglaló
óvodai nevelési tevékenységgel kapcsolatos feladatok.
Az óvoda a kulturális miniszter által kiadott óvodai integrációs program alapján képességkibontakoztató és integrációs felkészítést biztosít, óvodai fejlesztő programot szervez.
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Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851012
Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 851000
Azon feladatok, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrakstrukturális fejlesztésekhez
kapcsolódnak, amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen az óvodai
nevelés ellátás feladataihoz.
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
Magyar nyelven folyó cigány kulturális nevelés

851013

Óvodai intézményi étkeztetés
562912
Az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkeztetéssel
kapcsolatos feladatok.

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
Támogatási célú finanszírozási műveletek
841913
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680001
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.
5.3 Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
- óvodai nevelés
- nemzetiséghez tartozó óvodai nevelése
- a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése
5.4 Kötelezően előírt kiegészítő adatok:
Cigány kulturális nevelést folytató óvoda
(Cigány kulturális nevelés keretében, magyar nyelven)
6. Illetékességi, működési köre: Ózd Város alábbi közterületei
Ózdi Városkerti Óvodák (székhely): Akácos út, Alkotmány út, Gyár út, Hétes telep, Hétes
völgy, Ív út, Október 23. tér, Óvoda utca, Rombauer Tivadar tér, Szabó Lőrinc utca, Táncsics
telep, Új telep, Váci Mihály utca, Vajda János utca, Szondi György utca, Toldi Miklós utca
Ózdi Városkerti Óvodák Alkotmány Úti Tagóvodája: 48-as út, Ady Endre utca, Bartók Béla
utca, Bányász utca, Béke utca, Bem út, Cserdalápa utca, Egyház völgy, József Attila út, Karu
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utca, Kazinczy Ferenc utca, Kenderszer út, Mogyorós völgy, Pázmány út, Rákóczi Ferenc utca,
Révay utca, Sturman utca
7. Irányító, alapító, fenntartó neve és címe:
7.1 Irányító szerv neve, székhelye: Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3600 Ózd, Városház tér 1.
7.2 Alapító, fenntartó neve és címe:
Ózd Város Önkormányzata
3600 Ózd, Városház tér 1.
8. Gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdaságit feladatait a Gazdasági
Ellátó Központ (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el.
9. Vezetőjének megbízási rendje:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § alapján.
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. Az intézmény típusa:

óvoda

12. Maximális gyermeklétszám:
Ózdi Városkerti Óvodák (székhelyen)
Ózdi Városkerti Óvodák Alkotmány Úti Tagóvodája

70 fő
100 fő

13. Feladatellátást szolgáló vagyon:
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.).
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.
14. A vagyon feletti rendelkezési jog
Az ingatlanok Ózd Város tulajdonában állnak.
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.
Záradék:
Jelen alapító okirat 2013. augusztus 31. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Ózdi
Alkotmány Úti Összevont Óvoda 2013. június 20. napján kelt 162/2013. (VI. 20.) számú,
egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete . 216/2013. (VIII.27.)
számú határozatával hagyta jóvá.

Ózd, 2013. augusztus 27.

Fürjes Pál
polgármester
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2. melléklet a 216/2013.(VIII.27.) határozathoz
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Művelődési Intézmények 2012.
július 19. napján kiadott, 116/2012. (VII.19.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. §
(1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
1.) Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3. Jogelődök megnevezése, székhelye:
- Városi Művelődési Központ (3600 Ózd, Árpád vezér út 29.)
- Városi Könyvtár (3600 Ózd, Petőfi tér 1.)
- Ózdi Városi Múzeum (3600 Ózd, Gyár út 10.)”
2.) Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. Közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 7. pontjában foglalt kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás
biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi
védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása.
Államháztartási szakágazati besorolás:
Közművelődési intézmények tevékenysége

910500”

3.) Az alapító okirat 5. pontjának megnevezése az alábbiak szerint módosul:
„5. Alaptevékenysége, alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rend szerinti
besorolása:”
4.) Az alapító okirat 10. pontjában az „1992. évi XXIII. törvény” helyébe az alábbi szöveg
lép:
„1992. évi XXXIII. törvény”
5.) Az alapító okirat 16. pontjának megnevezése, és a 16.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„16. Intézményegységek megnevezése, címe:
Ózdi Művelődési Intézmények Városi Művelődési Központ
3600 Ózd, Gyár út 4.
Rövidített elnevezése:
ÓMI Városi Művelődési Központ
Ózdi Művelődési Intézmények Városi Könyvtár
3600 Ózd, Petőfi tér 1.
3600 Ózd, Árpád vezér út 22/A.
(Árpád Vezér Úti Fiók Könyvtár)
Rövidített elnevezése:
ÓMI Városi Könyvtár
Ózdi Muzeális Gyűjtemény
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3600 Ózd, Gyár út 10.”
6.) Az alapító okirat 16.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„17. Telephelyek:
Tompa Mihály Szabadidőközpont
3621 Ózd – Susa, Susa út 36.
Uraji Közösségi Ház
3621 Ózd – Uraj, Uraj út 50.
Centeri Közösségi Ház
3651 Ózd – Center, Center út 9.
Szentsimoni Művelődési Ház
3625 Ózd, Szentsimon út 82.
Szentsimoni Helytörténeti Gyűjtemény
3625 Ózd, Barátság út 4-6.
Civil Ház
3600 Ózd, Árpád vezér út 29.”
7.) Az alapító okirat 17. pontja 18. pontra, a 18. pontja 19. pontra átszámozásra kerül.
8.) A 2012. július 19-én kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg lép:
„Záradék:
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel
egyidejűleg az Ózdi Művelődési Intézmények 2012. július 19. napján kelt, 116/2012. (VII.19.)
számú, egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 216/2013.(VIII.27.)
számú határozatával hagyta jóvá. „

Ózd, 2013. augusztus 27.
Fürjes Pál
polgármester
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2/a. Melléklet a 216/2013.(VIII.27.) határozathoz
ALAPÍTÓ OKIRAT
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti
tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:
Rövidített elnevezése:

Ózdi Művelődési Intézmények
ÓMI

2. Az intézmény székhelye:

3600 Ózd, Gyár út 4.

3. Jogelődök megnevezése, székhelye:
- Városi Művelődési Központ (3600 Ózd, Árpád vezér út 29.)
- Városi Könyvtár (3600 Ózd, Petőfi tér 1.)
- Ózdi Városi Múzeum (3600 Ózd, Gyár út 10.)
4. Közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 7. pontjában foglalt kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás
biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi
védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása.
Államháztartási szakágazati besorolás:
Közművelődési intézmények tevékenysége

910500

5. Alaptevékenysége, alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása:
5.1. Alaptevékenysége:
Könyvtári, múzeumi, közművelődési és egyéb kulturális tevékenység.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény szerinti közgyűjteményi és közművelődési tevékenység.
Közművelődési feladatkörében az 1997. évi CXL. törvény 76. § és 85. § alapján: A település
környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése,
gazdagítása. Az ünnepek kultúrájának gondozása. Az önkormányzat és intézményei
rendezvényeinek szervezése, azokhoz fizikai feltételek biztosítása. A nemzeti, nemzetiségi
kultúra értékeinek megismertetése. Az amatőr közösségek tevékenységének támogatása. A civil
szerveződések és kulturális csoportok részére szakmai támogatás nyújtása. A szabadidő
kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. Ózd város területén a közművelődéssel
kapcsolatos igények és feladatok maradéktalan teljesítése.
Könyvtári feladatkörében az 1997. évi CXL. törvény 55. § és 65. § alapján: Nyilvános könyvtári
feladatellátás. Gyűjteményének folyamatos gyarapítása, fejlesztése, feltárása, megőrzése,
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gondozása és rendelkezésre bocsátása. Tájékoztatást nyújt a könyvtár és a nyilvános könyvtári
rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól. Biztosítja más könyvtárak állományának és
szolgáltatásainak elérését. Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és
információcserében. Biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét. A
könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az
egész életen át tartó tanulás folyamatában. Segíti az oktatásban, képzésben részt vevők
információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés
lehetőségét. Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat
szervez. Tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség
javításához, az ország versenyképességének növeléséhez. Gyűjteményét és szolgáltatásait a
helyi igényeknek megfelelően alakítja. Közhasznú információs szolgáltatást nyújt.
Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt. Szabadpolcos állományrésszel
rendelkezik.
Muzeális intézményi feladatkörében az 1997. évi CXL. törvény 37/A. § alapján: A kulturális
javak, kiemelten egyes tematikus – helytörténeti, néprajzi és gyártörténeti – anyagok
folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése, tudományos feldolgozása és publikálása,
valamint kiállításokon és más módon történő bemutatása. A muzeális intézmény a kulturális
javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai
célú feldolgozását, folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai
programkínálatot biztosít.
5.2. Alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása:
910201

Múzeumi közgyűjteményi tevékenység

- a kulturális javak - ide nem értve a könyvtári és levéltári dokumentumokat - által alkotott
gyűjtemények folyamatos gyarapításával - beleértve a gyűjteménybe kerülő kulturális javak
tervszerű feltárását és gyűjtését -, a gyűjteményi anyag elsődleges feldolgozásával
(meghatározása, hitelesítése, szabályos nyilvántartásba vétele), rendezésével, gondozásával,
raktári megőrzésével, megelőző állagvédelmével és revíziójával, a műtárgyak mozgatásával,
kölcsönzésével és visszasorolásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
910203

Múzeumi kiállítási tevékenység

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

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

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

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

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

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

- a közművelődési intézmények (a lakosság közösségi közművelődési tevékenységéhez erre a
célra alapított, fenntartott, működtetett, megfelelő szakmai, személyi, infrastrukturális
feltételekkel és alapító okirattal rendelkező költségvetési szervek vagy egyéb fenntartású
intézmények), valamint a közművelődési közösségi színterek (a helyi lakosság rendszeres vagy
alkalmi közművelődési tevékenységének, a lakosság önkormányzatok társulásában, vagy
közművelődési megállapodás alapján működtetett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett,
adott helyen rendszeresen működő intézmények vagy egyéb jogállású létesítmények)
működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, jellemzően a közművelődési
intézmények, színterek kialakítására, működtetésére, elnyert önszerveződő közösségeinek
támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban, támogatásokat, azok
felhasználását, az épületek működtetéséhez kapcsolódó állagmegőrzések, felújítások,
fejlesztések bevételeit és kiadásait (amennyiben az intézmény más szakfeladaton elszámolandó
tevékenységet is végez, az állagmegőrzési, felújítási és fejlesztési tevékenységek bevételeit és
kiadásait a szakmai alaptevékenység megfelelő tételei arányában meg kell osztani).
932918

Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás

- táncoktatás, táncrendezvény szolgáltatás; vegyes, egyéb szórakoztatás, szabadidős
programok.
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910121

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

- a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon - a használói és helyi igényeknek
megfelelően - könyvek, dokumentumok beszerzése (kötelespéldány-juttatás, vásárlás, ajándék
vagy csere útján), illetve a települési könyvtárak esetében kiemelten a helyismereti
dokumentumok gyűjtése, a könyvtár állományába került dokumentumok nyilvántartása.
910122

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

- a feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket jellemző
formai és tartalmi jegyek alapján történő leírások készítése, ezekből hagyományos és
számítógépes katalógusok készítése, a könyvtári állomány megőrzése és védelme, raktározás,
a dokumentumok állagának védelmét szolgáló tevékenységek (köttetés, restaurálás,
portalanítás stb.) és berendezések (pl. párásítók, klímagépek, rongálás, lopás- és tűzkár elleni
védelem eszközei) alkalmazása.
910123
Könyvtári szolgáltatások
- a rendelkezésre bocsátás (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz való eljuttatása
helyben használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), könyvtári tájékoztatás (a
használóknak szóló információszolgáltatás, amelynek speciális feladata az adott könyvtár és a
könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól való tájékoztatás), megrendelhető
könyvtári szolgáltatások (a megyei és nagyobb városi könyvtárak által nyújtott könyvtári
szolgáltatások, olyan kistelepülések számára, ahol az önkormányzat nem tart fenn könyvtárat),
illetve a könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb tevékenysége (pl. kiállítás rendezése,
ismeretterjesztő előadás, tanfolyamszervezés, vetélkedő, író-olvasó találkozó, pr- és marketing
tevékenység, kiadványok megjelentetése stb.).
581100

Könyv kiadás

581400

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

900400

Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

- kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése, világkiállítások megrendezése és
azokon történő részvétel, illetve millenáris programokban történő közreműködés.
855200

Kulturális képzés

855931

Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

- elsősorban felnőtteknek ajánlott és tartott, olyan oktatással és képzéssel kapcsolatos
tevékenység, amely nem tartozik a 851-854 alágazatokba, nem ad hivatalosan elismert
oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény szerinti nyelvi, illetve általános képzésnek
minősül.
855935

Szakmai továbbképzések

- olyan oktatással és képzéssel kapcsolatos tevékenység, amely nem tartozik a 851-854
alágazatokba, nem ad hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, a felnőttképzési törvény szerinti
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szakmai képzésnek minősül, ugyanakkor korábban megszerzett szakképesítéssel betöltött
foglalkozás, munkakör eredményesebb, magasabb szintű ellátásához szükséges kompetenciát
nyújt.
855937

M.n.s. egyéb felnőttoktatás

- máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás.
639910

Sajtófigyelés

- ide értve a médiában megjelent hírek, cikkek, fotók, elemzések stb. felkutatását,
összegyűjtését, meghatározott témakörök szerinti rendszerezését, valamint a felhasználóhoz
való eljuttatását.
680002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

- itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában
vagy kezelésében lévő nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat; ide tartozik jellemzően az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi,
időszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat ellátására
közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a
helyiség biztosításán túl egyéb, üzemeltetési típusú szolgáltatásokat – így pl. portaszolgálat,
takarítás – is tartalmaz).
821000

Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás

841901

Önkormányzatok és társulások elszámolásai

- itt kell megtervezni a helyi önkormányzatokat, a települési és területi nemzetiségi
önkormányzatokat, a társulásokat megillető költségvetési támogatási, valamint a feladatra
nem tervezhető sajátos folyó, felhalmozási és tőke jellegű bevételi előirányzatokat és
teljesítéseket.
841913

Támogatási célú finanszírozási műveletek

- a támogatási célú finanszírozási műveletek bevételei között kell megtervezni és elszámolni a
költségvetési maradvány igénybevételét és az önkormányzat alrendszerében az irányító szervtől
kapott támogatási fizetési számlán történő jóváírását; valamint a támogatási célú finanszírozási
műveletek között kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat alrendszerében az irányító
szerv által nyújtott támogatást.
890441

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

- itt kell megtervezni és elszámolni a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy
2-4 hónap időtartamra szóló, határozott idejű munkaviszony keretében napi négy órás
munkaidőben történő – külön kormányrendelet alapján szervezett – foglalkoztatásával
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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890442
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása
- itt kell megtervezni és elszámolni a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy
2-12 hónap időtartamra szóló, határozott idejű munkaviszony keretében, napi 6-8 órás
munkaidőben történő – külön kormányrendelet alapján szervezett – foglalkoztatásával
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
890443

Egyéb közfoglalkoztatás

- itt kell megtervezni és elszámolni a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása, vagy
országos közfoglalkoztatási program támogatása keretében – külön kormányrendelet alapján –
szervezett, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra nem jogosultak legfeljebb 12 hónapig
történő foglalkoztatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
6. Illetékessége, működési köre: Ózd város közigazgatási területe és az ózdi járás
7. Irányító szerv neve, székhelye:

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

8. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
9. Vezetőjének megbízási rendje:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23.§-a, valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtására, a művészeti, a
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján.
10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján. Egyéb esetekben a 2012.
évi I. törvény a munka törvénykönyvévről és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV tv.
rendelkezéseit kell alkalmazni.
11. Jogi személyiségű szervezeti egysége:

nincs

12. Alapító, illetve fenntartó neve és címe:
3600 Ózd, Városház tér 1.

Ózd Város Önkormányzata

13. Az intézmény típusa:
többfunkciós közös igazgatású kulturális intézmény
közművelődési és közgyűjteményi
(könyvtári és muzeális) feladatkörrel
14. Nemzetiségi és más feladata:

1997. évi CXL. törvényben foglaltak szerint
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Nemzeti, nemzetiségi kultúra értékeinek
megismertetése
15. Tagintézményei:

nincsenek

16. Intézményegységek megnevezése, címe:
Ózdi Művelődési Intézmények Városi Művelődési Központ
3600 Ózd, Gyár út 4.
Rövidített elnevezése:
ÓMI Városi Művelődési Központ
Ózdi Művelődési Intézmények Városi Könyvtár
3600 Ózd, Petőfi tér 1.
3600 Ózd, Árpád vezér út 22/A.
(Árpád Vezér Úti Fiók Könyvtár)
Rövidített elnevezése:
ÓMI Városi Könyvtár
Ózdi Muzeális Gyűjtemény
3600 Ózd, Gyár út 10.
17. Telephelyek:
Tompa Mihály Szabadidőközpont
3621 Ózd – Susa, Susa út 36.
Uraji Közösségi Ház
3621 Ózd – Uraj, Uraj út 50.
Centeri Közösségi Ház
3651 Ózd – Center, Center út 9.
Szentsimoni Művelődési Ház
3625 Ózd, Szentsimon út 82.
Szentsimoni Helytörténeti Gyűjtemény
3625 Ózd, Barátság út 4-6.
Civil Ház
3600 Ózd, Árpád vezér út 29.
18. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Az Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1.) tulajdonában álló, az ózdi
- 5266 hrsz-ú – 3600 Ózd, Gyár út 4. szám alatti
(Városi Művelődési Központ, 2403 m2),
- 5190/3 hrsz-ú – 3600 Ózd, Gyár út 10. szám alatti,
(Ózdi Muzeális Gyűjtemény, összesen 4002 m2),
- 5378 hrsz-ú – 3600 Ózd, Petőfi tér 1. szám alatti,
(Városi Könyvtár, 1550 m2)
- 12008 hrsz-ú – 3621 Ózd-Susa, Susa út 35. szám alatti,
- 14324 hrsz-ú – 3621 Ózd - Uraj, Uraj út 52. szám alatti,
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- 13084 hrsz-ú – 3651 Ózd-Center, Center út 9. szám alatti,
- 17005 hrsz-ú – 3625 Ózd-Szentsimon, Barátság út 4-6. szám alatti ingatlanból
2148 m2 a függelékben szereplő helyszínrajz szerint,
- 17065/1. hrsz-ú – 3625 Ózd-Szentsimon, Szentsimon út 82. szám alatti ingatlanok,
- 8134 hrsz-ú – 3600 Ózd, Árpád vezér út 29. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő
1689 m2 alapterületű épület színházteremmel, irodával,
- 8360/A. hrsz-ú - 3600 Ózd, Árpád vezér út 22/A/B/C. szám alatti ingatlanban a II.
emeleti szint (229 m2).
A szükséges ingóságok, eszközök, az intézmény általános vagyonleltára szerint: a
közművelődési, közgyűjteményi munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott
immateriális javak, tárgyi eszközök, valamint mennyiségben nyilvántartott kisértékű tárgyi
eszközök.
19. A vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlan vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.
Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítók
vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályairól szóló rendeletek az irányadók.
Záradék:
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel
egyidejűleg az Ózdi Művelődési Intézmények 2012. július 19. napján kelt, 116/2012. (VII.19.)
számú, egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 216/2013.(VIII.27.)
számú határozatával hagyta jóvá.
Ózd, 2013. augusztus 27.
Fürjes Pál
polgármester
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Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Obbágy Csaba alpolgármesternek.
4.) napirend
Tájékoztató a helyi népszavazás kitűzésére irányuló aláírások hitelesítésének
eredményéről
ELŐTERJESZTÉS
Tájékoztató a helyi népszavazás kitűzésére
irányuló aláírások hitelesítésnek
eredményéről
Előterjesztő: Polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 138. §-ában foglalt
kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakról tájékoztatom a Képviselő-testületet:
2013. május 10-én a Jobbik Magyarországért Mozgalom Ózdi Alapszervezetének Elnöke,
Janiczak David által benyújtásra került a Helyi Választási Iroda Vezetőjéhez helyi népszavazás
kezdeményezése érdekében egy aláírásgyűjtő ív mintapéldánya.
Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepel:
„Egyetért Ön azzal, hogy Ózd város ne vegyen részt a „Kulturgyár„ keretén belül a
„Multifunkcionális Nemzetiségi és Roma Kulturális, Oktatási Központ” elnevezésű
projektelem megvalósításában és az e tárgykörben hozott határozatot a város képviselő-testülete
visszavonja?”
Az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát a Helyi Választási Iroda Vezetője az NSZ/2-1/2013. számú
határozatával hitelesítette.
Az aláírások gyűjtése 2013. június 7-én kezdődött meg.
Az aláírásokat tartalmazó 596 db ívet Janiczak Dávid 2013. július 5-én átadta részemre.
Az aláírásokat a Ve. 119. § (3) bekezdésében meghatározott 45 napon belül a Helyi Választási
Iroda közreműködésével a Helyi Választási Bizottság tételesen leellenőrizte.
A Ve. 135. §-a alapján a Helyi Választási Bizottság az ellenőrzés eredményének ismertében
meghozta a 3/2013. (VIII. 13.) HVB számú határozatát, amely szerint az összegyűjtött 8713
aláírásból 6884 hiteles volt.
A Ve. 137. §-ban foglaltaknak eleget téve a HVB megküldte határozatát a Polgármesternek.
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet 58. §-a alapján:
(1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezhetik az Ötv. 47. § (1) bekezdés
a)-c) pontjában felsoroltak, valamint a helyi önkormányzati választáson választásra
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jogosult állampolgárok húsz százaléka.”
(2) A Képviselő-testület köteles kiírni a helyi népszavazást az Ötv. 46. § (1) bekezdésében
meghatározott esetekben, továbbá az (1) bekezdésben meghatározott számú
választópolgár kezdeményezése esetén.
Ózd város választópolgárainak száma a 2012. évi adatok szerint 29.503 fő, amelynek 20 %-a
5900 fő, tehát a Jobbik Magyarországért Mozgalom Ózdi alapszervezetének helyi
népszavazásra irányuló kezdeményezése eredményes.
A Ve. 139. §-a kimondja, hogy a népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezésről a
polgármester bejelentését követő 30 napon belül kell dönteni, és a 141. § alapján a képviselőtestület ezzel egyidejűleg kitűzi a népszavazás időpontját.
-.-.-

Fürjes Pál előterjesztő ismerteti, megtörtént a népszavazás kezdeményezése érdekében indított
aláírásgyűjtés. A 8713 aláírást tartalmazó ívet a Helyi Választási Bizottság tételesen
leellenőrizte, a vizsgálat után megállapította, hogy 6884 hiteles aláírás volt. A 2012. évi adatok
alapján Ózd város választópolgárainak 20 %-a 5900 fő volt, tehát a hitelesített aláírások száma
elegendő ahhoz, hogy a népszavazás kiírásra kerüljön. A soron következő szeptemberi ülésen
a képviselő-testület dönt a népszavazás elrendeléséről. A döntést követően 60, illetve 120 nap
közötti időpontban kerülhet sor a népszavazásra, jelen esetben ez 2013. november 18. és 2014.
január 20. közötti időpontot jelent.
Tóth Pál az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság elnöke elmondja, a bizottság
megtárgyalta a tájékoztatót és azt tudomásul vette.
A Képviselő-testület a helyi népszavazás kitűzésére irányuló aláírások hitelesítésének
eredményéről szóló tájékoztatót tudomásul vette.
Obbágy Csaba alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek.
Fürjes Pál levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a vízszolgáltatási szerződésekkel
kapcsolatos döntés szükségessé teszi, hogy augusztus 29-én újból rendkívüli ülést tartsanak,
melynek időpontja 9 óra lesz. Megköszöni a munkát és az ülést bezárja.
K. m. f.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester

