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A Képviselő-testület 192/KH/2011. (VI. 21.) határozatával hozott döntést a Vasvár Úti
Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról.

A Magyar Államkincstár B.-A.-Z. Megyei Igazgatósága az okirat törzskönyvi
nyilvántartásba vételéhez hiánypótlási felhívást intézett Ózd Város Önkormányzata
felé, melynek végrehajtásához az elfogadott okiratok módosítása szükséges az
alábbiak szerint:

- a szakágazat szám pontosítása,
- 5. pontból a „2010. január 1-től” szövegrész törlése,
- a szakfeladat számok 7-es pozíciójának törlése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni
szíveskedjen!

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2011. (IX. 15.) KH határozata
a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a fenti tárgyú előterjesztést

megtárgyalta és a Magyar Államkincstár B.-A.-Z. Megyei Igazgatóságának
05/637224/5/2011. iktatószámú végzése alapján az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Vasvár Úti Általános Iskola 192/KH/2011. (VI. 21.)
határozattal módosított Alapító Okiratának

módosítását, valamint az egységes

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen határozat 1., illetve 1/a. mellékletei szerint
jóváhagyja.
A dokumentumok aláírására Polgármestert hatalmazza fel.

Felelős:

Polgármester

Határidő:

2011. szeptember 19.

…/2011. (IX. 15.) KH határozat 1. melléklete

A VASVÁR ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ……/2011. (IX. 15.) KH
határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4)
bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (2) és (5) bekezdés,
88. § (6) bekezdés, 102. § (3) bekezdés, 121. § (1) bekezdés 15., továbbá az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése, az
államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) 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
Szakágazati besorolás

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 organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd,
valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

852021

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

855911
855912
855914
855915
562913

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

856099
882129
561000
562917

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.”

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

Ó z d, 2011. szeptember 15.

Fürjes Pál
polgármester

Záradék:
A Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását Ózd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2011. (IX. 15.) KH határozatával hagyta
jóvá.
Jelen Alapító Okirat módosítása a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés
napján lép hatályba.

…/2011. (IX. 15.) KH határozat 1/a. melléklete

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

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ……/2011. (IX. 15.) KH
határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4)
bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (2) és (5) bekezdés,
88. § (6) bekezdés, 102. § (3) bekezdés, 121. § (1) bekezdés 15., továbbá az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdése, az
államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján a
Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. A költségvetési szerv neve:
OM azonosítója:

Vasvár Úti Általános Iskola
028907

2. Székhelye:

3600 Ózd, Vasvár út 37/A

3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály:

-

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: alapfokú oktatás
Szakágazati besorolás

852010

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

852021
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Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852022
(testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd,
valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd)
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Iskolai intézményi étkeztetés
Kiegészítő tevékenysége

855911
855912
855914
855915
562913

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

856099
882129
561000
562917

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

6. Működési köre:

alapfokú oktatás Ózd területén
(függelék)

7. Irányító szerv neve, székhelye:

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

Felügyeleti szerve:

Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

8. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügy-gazdasági feladatait az
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága (3600 Ózd, Október 23 tér 1.) látja el.
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9. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázat útján Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. Az
egyéb munkáltatói jogokat Ózd Város Polgármestere gyakorolja.

10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője
gyakorolja a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
Egyéb esetekben a Munka Törvénykönyve 1992. évi XII. törvény és a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

11. Jogi személyiségű szervezeti egysége: nincs

12. Alapító, illetve fenntartó neve és címe: Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3600 Ózd, Városház tér 1

13. Az intézmény típusa:

általános iskola

14. Nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai: 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).
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 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.

19. Maximális tanulólétszám:

858

20. Tagozat megnevezése:

nincs

21. Évfolyamok száma: Az intézmény 1-8. általános iskolai évfolyammal működik.

Ózd, 2011. szeptember 15.

Fürjes Pál
polgármester

Záradék:
A Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratát Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a …./2011. (IX. 15.) KH határozatával hagyta jóvá.
Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép
hatályba.

függelék

VASVÁR ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
FELVÉTELI KÖRZETE

Intézmény OM azonosító:

028907

Intézménynév:

Vasvár Úti Általános Iskola

Felvételi körzet - 3600 Ózd alábbi közterületei:
BETHLEN GÁBOR UTCA
BOCSKAI ISTVÁN UTCA
CIPÓ UTCA
CSÁKÁNY UTCA
CSOKONAI UTCA
ÉPÍTŐK ÚTJA
FÜREDI UTCA
GYÚJTÓ TÉR
HAJNÓCZY JÓZSEF UTCA
IPARVASÚT UTCA
KATONA JÓZSEF ÚT
KISAMERIKA SOR
KOLOZSI ISTVÁN UTCA
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ UTCA
LOMB UTCA
MARTINOVICS IGNÁC ÚT
MEGGYES UTCA
MIKES KELEMEN ÚT
MUNKÁS ÚT
NAGYAMERIKA ÚT
NEMZETŐR UTCA
RADNÓTI MIKLÓS UTCA
TEMETŐ UTCA
VÁR UTCA
VÁROSHÁZ TÉR
VAS KÖZ
VASVÁR ÚT
VASVÁRI PÁL
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48-AS ÚT
ADY ENDRE UTCA
BÁNYÁSZ UTCA
BARTÓK BÉLA UTCA
BEM UTCA
EGYHÁZ VÖLGY
ÍV ÚT
JÓZSEF ATTILA ÚT
KAZINCZY FERENC UTCA
KENDERSZER ÚT
MOGYORÓS VÖLGY
OKTÓBER 23. TÉR
PETŐFI TÉR
RÁKÓCZI FERENC UTCA
RÉVAY UTCA
STURMÁN UTCA
TÁNCSICS TELEP
VAJDA JÁNOS UTCA

